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Inícios do futuro
Em uma visão não linear da História, a Fundação Getulio
Vargas teria várias cronologias e diversos marcos temporais.
Seu futuro poderia ter começado em 1874, quando é criada a
Escola Polytéchnica do Rio de Janeiro, a primeira Instituição
civil de ensino superior de engenharia do país.

A

criação da
Polytéchnica, herdeira
da Escola Central, que
floresceu sob a égide militar,
se inspira na visão de dois
grandes brasileiros, Paulino
José Soares de Souza, o
Visconde de Uruguai, e José
Maria da Silva Patranhos,
o Visconde do Rio Branco.
Pela influência e destaque de
ambos, foram enviados para
a École Nationale des Ponts
et Chaussées, a mais antiga
escola de Engenharia Civil do
mundo, em Paris, nomes como
os irmãos André e Antônio
Rebouças, Raimundo Teixeira
Belford Roxo e Francisco
Pereira Passos.
Surgiria ali um núcleo de
profissionais e intelectuais
que, bebendo do positivismo
francês, revolucionariam não
somente a prática e o ensino

de engenharia, através da
Escola Polytéchnica, como
toda a estrutura de gestão
pública brasileira. Poderia
muito bem estar naquele
momento de referência
histórica o início da Fundação
Getulio Vargas.
Em 1905, surge um novo
recorte do futuro: forma-se,
na Polytéchnica, Eugênio
Gudin, um dos maiores
representantes da formulação
econômica nacional, que
viria a ser Ministro da
Economia e Vice-Presidente
da Fundação Getulio Vargas.
São contemporâneos de
Gudin, ainda que mais novos,
o engenheiro civil Luiz
Simões Lopes, fundador do
Departamento Administrativo
do Serviço Público (DASP), e
o engenheiro hidráulico Jorge
Oscar de Mello Flores.

Em 1944, sob os auspícios
dos três engenheiros, e a
liderança de Simões Lopes,
surge finalmente a FGV, com
a missão de contribuir para o
desenvolvimento do país. O
início do futuro se formaliza.
A Fundação sistematiza sua
missão: pensar o porvir, como
imaginaram, ainda no século
XIX, os Viscondes de Uruguai e
do Rio Branco.
A Fundação Getulio Vargas
nasce voltada para emular o
desenvolvimento nacional. Sua
grande missão é contribuir para
a crescente melhoria do país.
Para atingir esse propósito, a
FGV tem como meta colaborar
para o avanço permanente
da área de Pesquisa Teórica e
Aplicada, associada à Educação
de alto nível. É possível
afirmar que um dos maiores
gaps do Brasil em relação

Na visão da FGV, somente através da aprendizagem
na fronteira do conhecimento se abrirão os caminhos
do crescimento econômico continuado
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aos países emergentes é a
posição relativa em termos
de produção científica. A FGV
está focada na redução desse
hiato.
O sentido do desenvolvimento
ganhou novos contornos
no atual milênio. Hoje, esse
processo de transformação
está integralmente ligado ao
ritmo de inovação tecnológica
e à qualidade do ensino. A
visão da FGV é que somente
através da aprendizagem na
fronteira do conhecimento
se abrirão os caminhos do
crescimento econômico
continuado e de um
protagonismo geopolítico nas
próximas décadas.
A percepção da FGV em
relação ao social também
passa pela pesquisa e o avanço
tecnológico. A sociedade está
no centro das prioridades
nacionais da Instituição. É
preciso retirar da indigência
dezenas de milhões de pessoas
que encontram-se excluídas
de condições mínimas de uma
vida digna. É imprescindível
buscar atalhos para os ganhos
de produtividade sistêmica
que ajudarão a abrigar e
gerar empregos para os
deserdados sociais. Têm
extrema relevância políticas
públicas que conjuguem a
produção científica com as
oportunidades de cidadania.
São grandes os desafios para
o país mudar de patamar. O
que nos falta primordialmente

em comparação aos tigres
asiáticos é o salto tecnológico.
Para atingi-lo, as diversas
variáveis do desenvolvimento
nacional precisam confluir para
as políticas pública e privada
– eficientes – de estímulo à
ciência. Essa é a visão que a
FGV tem do presente e que
norteia seus passos futuros.
A título de comparação,
baseado em dados de
2000 a 2015, a taxa de
investimento em pesquisa
e desenvolvimento (P&D)
brasileira em relação ao PIB
se alinha a de economias de
alta renda, como Espanha
(1,2% em média) e Itália
(1,3%). E não está distante
da observada no Canadá
(1,6%). Em termos absolutos,
o Brasil se posicionou entre
as 10 economias com mais
investimentos em P&D, entre
2015 e 2017.
O problema é que tal esforço,
fundamental e louvável, ainda
apresenta resultados pouco
significativos para a sociedade
e para a economia brasileiras.
No Global Innovation Index,
o Brasil caiu da 47ª para a
69ª posição, entre 2011 e
2016. No Relatório Global de
Competitividade 2019, do
World Economic Forum, o
Brasil ocupa a 71ª posição.
Em relação ao aumento da
produtividade, segundo a Penn
World Table e a Confederação
Nacional da Indústria, o
Brasil ocupa o final da lista,
entre países com grau similar

de desenvolvimento. Em
termos de valor agregado
da indústria (VA/PIB), o
resultado do Brasil em 2015
foi de 2,3% (decrescente),
contra 23,8% da China
(crescente), 8,9% do Japão,
6,4% da Alemanha e 3,1%
da Coreia do Sul (todos
crescentes), de acordo com
a United Nations Industrial
Development Organization
(UNIDO).
O que é necessário, então,
para que o investimento em
ciência se reflita diretamente
em inovação, produtividade,
qualidade de vida? Uma
palavra: aplicação. A ideia
de que a pesquisa científica
existe como um fim em si
mesmo é um dos graves
paralogismos a serem
enfrentados pela sociedade
brasileira.
No final da década de 1960,
Brasil e Coreia do Sul tinham
desempenhos similares
em termos de indicadores
de desenvolvimento
tecnológico e econômico.
Cinquenta anos depois, a
Coreia é uma economia de
alta renda, com elevado
nível de produtividade e
liderança global tecnológica
e comercial em várias
indústrias. Já o Brasil
permanece com condições
de renda média, baixa taxa
de produtividade e lento
crescimento econômico, com
os pesados custos sociais que
esse cenário acarreta.

Fundação Getulio Vargas

Dentre as diferenças nos
modelos seguidos pelos
dois países, dois fatores se
destacam:
1. No recorte 2000-2015,
75,9% dos dispêndios em
P&D da Coreia do Sul vieram
de empresas privadas
e 24,3%, do governo.
Ainda que em proporções
diferentes, a mesma lógica
se aplica a países como
os Estados Unidos, Japão,
França, Alemanha, Reino
Unido, Canadá e China. No
Brasil, mesmo com o salto
de investimento das últimas
décadas, tal curva se inverte:
51,8% dos dispêndios são

realizados pelo governo
contra 46,3% da iniciativa
privada.
2. No âmbito dos
investimentos do setor
público sul-coreano, no
mesmo período, 77,4% foram
voltados para tecnologia,
contra 30,5% do Brasil.
Ao dissecarmos esses
dispêndios, as disparidades
aumentam: Na Coreia,
29,4% foram aplicados no
desenvolvimento tecnológico
e industrial (contra 5,2% no
Brasil); 13,9% para Defesa
(1% no Brasil); e 8,6% para
energia (1,3% no Brasil). O
único quesito – levando-se

em conta um investimento
mínimo de 3% – em que
o país supera a Coreia do
Sul é na Agricultura. Não
coincidentemente, área na
qual o Brasil é líder mundial
de produtividade.
Os números confirmam
a baixa articulação da
produção científica
brasileira com a sociedade
civil e a iniciativa privada,
bem como a ausência –
ou insuficiência – de uma
política que reverta o
investimento na ciência em
avanços significativos nas
áreas estratégicas para o
desenvolvimento nacional.
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Para enfrentar esse gargalo, a
Fundação Getulio Vargas tem
como paradigma o Sistema
FGV de Produção de Bens
Públicos (SPBP). O mecanismo
fortalece a tradição da
FGV em pesquisa aplicada,
que remonta à criação do
IBRE (Instituto Brasileiro de
Economia), em 1951, e acaba
com a falsa verdade de que a
pesquisa é um moto contínuo,
que se satisfaz sem uma
contribuição prática. Sem
prejuízo à ciência de base e
teórica, o SPBP condiciona
todas as iniciativas das
unidades da FGV à produção
científica prévia.

Com essa estrutura, a
pesquisa se torna o epicentro
que alimenta as atividades
da Fundação. Sejam elas
no Ensino, em inovadores
campos de estudo para
as escolas e cursos; na
Disseminação, através
das centenas de índices,
publicações e materiais
científicos e históricos
disponibilizados para a
sociedade; ou na Aplicação do
conhecimento, por meio de
projetos executados pela FGV,
em todo o Brasil, em parceria
com empresas, órgãos da
sociedade civil e do poder
público.

De modo a que o SPBP
funcione de maneira orgânica,
a Fundação tem um arcabouço
institucional formado por
quatro eixos centrais:
» O Fundo de Pesquisa
Aplicada, que financia
trabalhos de todas as escolas e
centros da Instituição.
» A Rede de Pesquisa,
que gere a aplicação
de recursos do Fundo,
mapeia oportunidades de
financiamentos externos;
cria pontes entre os setores
público e privado e contribui
para a criação de redes de

Fundação Getulio Vargas

pesquisadores, nacional e
internacionalmente.
» A Comissão de Pesquisa e
Inovação, que avalia o rigor
metodológico e o potencial
de impacto para a sociedade
dos trabalhos desenvolvidos.
» O Comitê de Conformidade
Ética em Pesquisas
Envolvendo Seres Humanos,
um dos primeiros comitês
de ética do país com foco na
área de ciências sociais.
Sustentada nos alicerces do
seu paradigma metodológico,
a FGV, em 2019, ampliou o
planejamento e execução de
pesquisas próprias. O porvir
da FGV tem seu novo marco
temporal. Não fosse esse
modelo de autofinanciamento
das suas atividades, a
Fundação estaria ainda
dependente de recursos
públicos para o desempenho
das suas iniciativas.
A FGV atua, assim, como
um think tank no qual
andam lado a lado produtos
e processos. Educação,
Saúde, Segurança, Economia,
Competitividade são
pensados com apoio em
dados e pesquisas, de
modo a entender e mapear
a origem dos problemas
a serem enfrentados no
presente, assim como as
demandas da sociedade, em
dez, quinze, vinte anos. Para
oferecer – ou antecipar –
soluções.

Esse conjunto de ferramentas
de gestão permite que a
Fundação consolide e projete
no futuro a sua presença em
áreas estratégicas para o
desenvolvimento brasileiro.
A FGV responde, assim, aos
desafios de:
» Investir na Integração
Nacional, ao levar para
todas as regiões do país, de
grandes estados a pequenos
municípios, inovações tanto
na educação de excelência
quanto na eficiência e alto
impacto de gestão.
» Se conectar ao setor
de Segurança e Defesa,
contribuindo na execução
de projetos que se tornarão
polos de desenvolvimento
tecnológico de ponta, com
efeitos muito além da esfera
militar.
» Operar uma rede de
Representação no Exterior,
contribuindo para a
divulgação da produção de
conhecimento nacional no
estrangeiro, assim como na
participação de parcerias
em fóruns estratégicos
como OCDE e BRICS, dentre
diversos outros.
» Comprometer-se nas
Relações com a Sociedade, ao
atuar, com apoio em pesquisa,
para ampliar a transparência,
a diversidade e o acesso
de acordo com o mérito,
rompendo barreiras de
origem social, aos serviços
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públicos e privados, bem como
no seio da Fundação.
As consequências, como serão
detalhadamente expostas no
decorrer do presente relatório
de Impacto Social, são visíveis
em áreas que vão do ensino
médio nacional, o combate
a doenças epidêmicas e a
gestão tributária de estados e
municípios ao desenvolvimento
de tecnologias de
reconstituição de obras de
arte no formato 3D, passando
pela agilidade e segurança
do sistema financeiro, a
produtividade empresarial, a
implementação dos submarinos
convencionais e nuclear, o
Reator Multipropósito brasileiro,
as fragatas, a reforma da
Previdência e a eficiência dos
programas de transferência de
renda, para citar uma pequena
parcela das esferas que as
pesquisas realizadas pela
Fundação abarcam.
É importante ressaltar que a
FGV se orgulha de realizar esse
esforço para a contribuição
no desenvolvimento nacional,
gerando milhares de atividades
de criação e fomento à
pesquisa e inovação, com
recursos próprios, oriundos da
sua prestação de serviços.
A FGV segue e seguirá nessa
trilha, com o objetivo de ser
um núcleo de produção de
conhecimento que colabora
para pensar, projetar e
construir o futuro do Brasil,
hoje e sempre.
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Linha do tempo

1944
É assinada a
escritura de
constituição
da FGV, sob a
presidência de
Luiz Simões
Lopes

1992
Posse de Jorge
Oscar de Mello
Flores como
presidente da
FGV

1951
Criação do
Instituto
Brasileiro de
Economia
(IBRE)

1993
Instituída a
GV-CONSULT,
com a
participação
de alunos de
mestrado e
doutorado em
projetos de
consultoria

1952
Inauguração
da primeira
Escola de
Administração
Pública do
Brasil e da
América
Latina, a atual
EBAPE

1954
Criação da
Escola de
Administração
de Empresas
de São Paulo
(EAESP)

2000

2002

Posse de
Carlos Ivan
Simonsen
Leal como
presidente da
Fundação

Criação da
Escola de
Direito do Rio
de Janeiro e
da Escola de
Direito de São
Paulo

1955
O governo
brasileiro
torna a FGV
oficialmente
responsável
pelo cálculo da
renda nacional

2003
Criação da
Escola de
Economia de
São Paulo
(EESP), da FGV
Projetos e do
Instituto de
Desenvolvimento
Educacional
(IDE)

1961
Criação da
Escola Brasileira
de Economia e
Finanças (EPGE)

2005
Criada a Escola
de Ciências
Sociais, no
âmbito do Centro
de Pesquisa e
Documentação
de História
Contemporânea
do Brasil
(CPDOC)
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1962
Firmado com o
governo federal
o contrato para
reforma do
Ministério da
Fazenda, incluindo
a reforma tributária
nacional

2011
Criação da Escola
de Matemática
Aplicada (EMAp)
e do FGV Ensino
Médio Digital

1972
Criado o Conselho
de Coordenação de
Ensino e Pesquisa
(Concep) e
inaugurado o
mestrado em
Educação do
Instituto de Estudos
Avançados em
Educação (Iesae)

2013/2014
Inauguração do
novo prédio e do
Centro Cultural
e Educacional
da FGV, na Praia
de Botafogo,
com projeto
arquitetônico de
Oscar Niemeyer

1973
Criado o Centro
de Pesquisas e
Documentação
de História
Contemporânea
do Brasil (CPDOC)

2016
Criação da Rede
de Pesquisa,
com o objetivo
de incentivar o
desenvolvimento
de pesquisas
aplicadas

1976
Início do
mestrado em
Desenvolvimento
Agrícola

2018
Criação da Escola
de Relações
Internacionais (RI)
e do Instituto de
Desenvolvimento
Tecnológico (IDT)

1984
Início do
mestrado
em Ciências
Contábeis

2019
Criação do curso
de Administração
Pública em Brasília,
no âmbito da
Escola de Políticas
Públicas (EPPG)
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Áreas estratégicas
A FGV se percebe e atua de acordo com os interesses nacionais.
Essa simbiose, no entanto, não indica que a Fundação se confunde
com o Estado. O DNA da FGV encontra-se preservado – uma
Instituição criada para o aperfeiçoamento do setor público.

M

as sua essência foi transplantada
e modernizada para os dias
atuais. A FGV age ou interage no
aperfeiçoamento de todos os fundamentos
que constroem o desenvolvimento do país.
Essa é sua missão maior e abrangente. Sua
razão de existir. A FGV é um sistema vivo e
em constante evolução que, com autonomia
e independência, é capaz de construir pontes
entre os setores público e privado, para gerar
benefícios concretos à sociedade brasileira, no
curto, médio e longo prazos.
Esse sistema tem como base uma visão
estratégica: Exportar o conhecimento
produzido no Brasil e colaborar para sua

representação no exterior; Investir na
qualidade da educação voltada para os
desafios do futuro, nacionalmente; Trabalhar
pela integração das diferentes realidades do
país, respeitando as diversidades regionais;
Contribuir para a Estratégia de Defesa nacional;
Projetar a Pesquisa científica como fator
de transformação social e desenvolvimento
econômico, permanentemente.
Essas missões e deveres são os pilares da
Fundação Getulio Vargas. A partir delas afluem
o trabalho e os investimentos da FGV, cujos
importantes avanços conquistados em 2019
podem ser constatados no presente relatório
de Impacto Social.

Fundação Getulio Vargas

Segurança e Defesa

Integração nacional

Representação
no exterior

Produção de
conhecimento

Capital humano

Relações com
a sociedade
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Segurança e Defesa
A Fundação Getulio Vargas, com sua atuação em apoio à área de
Segurança e Defesa Nacional, se caracteriza como uma Instituição
intermediária entre um think tank convencional e um órgão do
aparelho de Estado.

P

ara cumprir esse papel, a FGV utiliza
toda a sua estrutura própria de
ensino e pesquisa aplicada. Com sua
expertise, desenvolve e gera novos modelos
econômicos, jurídicos e financeiros para os
projetos das Forças Armadas, bem como atua
na capacitação de oficiais para uma visão
moderna de liderança e administração pública.
Busca, assim, ser uma ponte entre o
conhecimento gerado pela sociedade civil e os
órgãos de Defesa – que tem no investimento
em tecnologia, modernização e treinamento
de pessoal algumas de suas principais
demandas. Com mecanismos de gestão e
produção eficientes, criam-se as condições
para impulsionar o desenvolvimento
tecnológico-militar do país.
Nesse sentido, os projetos apoiados pela
Fundação trazem resultados que se provam
em números e impacto. Seja na renovação
da frota naval, a partir da transferência de
tecnologia alemã para construção de quatro
fragatas, ou na implementação de um sistema
de ensino que, em seus 22 anos de existência,
já capacitou 1.607 Oficiais das Forças
Armadas brasileiras.
A FGV também atua, há mais de 10 anos,
junto a um dos principais projetos da Defesa

Nacional: a modernização da frota de
submarinos brasileiros e, especialmente, a
construção de submarinos de propulsão
nuclear.
Hoje, somente cinco países dominam
essa tecnologia. A conclusão do projeto
posicionará o Brasil de forma privilegiada
para se tornar um player da indústria de
Defesa, globalmente. Além da modernização
do aparato militar, essa conquista terá
impacto direto no estímulo à economia
nacional, tanto na criação de empregos
quanto na proteção de recursos naturais
advindos de áreas estratégicas, produtoras
de recursos naturais, como as do pré-sal e a
costa marítima, rica em nódulos polimetálicos.
Devido à sua dimensão continental, são
enormes os desafios que o país precisa
assumir nesse campo. Seja nos seus
16.886 km de fronteiras terrestres ou nos
5,7 milhões de km2 de área oceânica ao longo
da costa brasileira, a Amazônia Azul, de onde
retiramos cerca de 85% do petróleo, 75% do
gás natural e 45% do pescado produzido em
solo nacional.
Para cumprir essa missão, a FGV trabalhou
nas seguintes frentes em 2019, em parceria
com as Forças Armadas brasileiras:
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A indústria nacional de defesa

A

indústria de Defesa é uma das que mais gera empregos no mundo, movimentando cerca
de US$ 400 bilhões por ano. No Brasil, são cerca de 285 mil empregos diretos e 850 mil
indiretos gerados pela Base Industrial de Defesa brasileira. Esses dados mostram que essa
indústria, além de ser estratégica para a soberania nacional, representa um importante vetor de
desenvolvimento econômico para o país. Em 2019, a FGV atuou, de forma direta, em dois dos
principais projetos de reaparelhamento e modernização da frota naval. São eles:

Fundação Getulio Vargas
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Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub)
A convite da Marinha do Brasil, a FGV
participa, desde 2008, do projeto para o
desenvolvimento de submarinos fabricados
no Brasil. O programa, fruto de um acordo
para transferência tecnológica entre Brasil
e França, é estratégico no que tange à
proteção da costa marítima brasileira e
dos recursos naturais lá encontrados – a
exemplo do pré-sal. Ao todo, a iniciativa
prevê, inicialmente, a construção de quatro
submarinos convencionais e um submarino
nuclear – tecnologia que hoje é dominada
por apenas cinco países do mundo.
O trabalho da FGV consistiu, durante o
período de construção e aparelhamento da
Base Naval de Itaguaí, na criação e aplicação
de um modelo de análise de conformidade
de projetos, além de assessorar atividades
voltadas para o monitoramento estratégico
de projetos e capacitar técnicos para a
aplicação da metodologia desenvolvida.
Hoje esse esforço continua, com o processo
de construção e planejamento para
operacionalização dos submarinos.

Programa de Obtenção de Meios e Superfície (Prosuper)
Um dos programas prioritários da Marinha,
o objetivo do Prosuper é reaparelhar a frota
de navios militares brasileiros, inicialmente
por meio do Programa Classe Tamandaré.
O processo para compra de quatro navios
modernos, de alta complexidade tecnológica e
a serem construídos no país, iniciado em 2017,
conta com o suporte da FGV em toda a sua
formatação, bem como, de forma técnica, no

processo decisório. O contrato será assinado
no primeiro semestre de 2020 e incluirá não
somente a construção e participação de
fornecedores brasileiros, representando assim
um enorme impulso à indústria de Defesa, como,
ainda, a transferência da tecnologia para o país.
O investimento previsto é de US$ 2 bilhões, com
a geração de até oito mil empregos, sendo dois
mil diretos e seis mil indiretos.
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Autonomia nuclear: defesa contribui
para a saúde pública

O

modelo de negócios autossustentável para a
operação do RMB.

A FGV, em parceria com a Marinha, o
Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações (Mctic) e o Ministério da
Saúde, desenvolveu, no biênio 2018/19 um
estudo voltado para a formulação de um

Além de representar uma forte economia
para os cofres públicos, acabando com os
gastos com a importação de radioisótopos,
o reator terá um enorme impacto na vida
dos brasileiros. A tecnologia permitirá uma
profunda ampliação da oferta de tratamento
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de modo
a suprir uma demanda reprimida de exames
hoje estimada em 2.759.889 procedimentos
anuais. Trata-se de um aumento de 197% na
quantidade de procedimentos realizados
anualmente.

Reator Multipropósito Brasileiro (RMB)
representa não só avanços para a
produção tecnológica nacional como
também um investimento transformador na
saúde pública. O equipamento permitirá que
o Brasil tenha autonomia na produção de
um elemento essencial para o diagnóstico
e tratamento de diversas doenças: os
radioisótopos.

Fundação Getulio Vargas
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Pesquisa e ensino: as armas do futuro

D

entre as instituições da sociedade civil, a FGV é hoje a principal parceira das Forças Armadas
na área de ensino e pesquisa. Em 2019, o curso de Política, Estratégia e Alta Administração do
Exército (estruturado e implementado em conjunto com a Fundação, com base nos eixos de ciências
exatas – sistemas – e sociais), ultrapassou a marca de 820 oficiais formados, ao longo de seus
22 anos de existência. Desses, 114 já alcançaram o posto de generais.
Também em 2019, a Fundação iniciou trabalho para ampliar sua parceria de ensino com a
Universidade da Força Aérea, com quem já realiza o MBA Executivo em Planejamento e Gestão
Estratégicos.
A FGV atua, ainda, junto ao Exército e a Força Aérea no compartilhamento de pesquisas
aplicáveis ao setor militar, bem como na assessoria técnica e de gestão estratégica de processos.
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Governança no setor nuclear

O

projeto da FGV, concluído em
dezembro de 2019, construiu, ao
longo de dois anos de trabalho, um
panorama da governança do setor nuclear
no Brasil.
Foram analisadas as principais áreas de
atuação e os principais agentes do setor
no país, bem como as perspectivas da
governança em áreas que afetam direta
ou indiretamente seu desenvolvimento

seguro e eficaz, tais como: a regulação
nuclear e ambiental, a segurança técnica e
física, o manejo de resíduos radioativos, a
segurança cibernética, as relações cívicomilitares, a não proliferação nuclear e os
investimentos privados, dentre outros.
O projeto contou com três dimensões
principais: a pesquisa, a consulta com
especialistas e profissionais da área e, por
fim, a disseminação de resultados.

Fundação Getulio Vargas

A nova geração de especialistas em sustentabilidade
e energia nuclear

O

projeto “Desenvolvendo Capacidade
em Segurança e Governança Nuclear
Global” (Building Capacity in Global Nuclear
Security and Governance) dá continuidade a
um amplo trabalho desenvolvido pela FGV.
Responde à necessidade, estratégica, de
renovar o estudo, tecnologia e conhecimento
sobre a aplicação da energia nuclear,
frente aos desafios na produção de energia
limpa que se impõem, internacionalmente,
bem como às demandas do crescimento
econômico sustentável no Brasil.
O programa da FGV tem como objetivo, assim,
formar uma nova geração de estudantes,
acadêmicos e profissionais em política nuclear
global e em segurança nuclear, não apenas
com o que se desenvolve de mais atual no

campo, mas tendo em vista as exigências
de gestão, transparência e responsabilidade
socioambientais. O projeto atual, conforme
implementado ao longo de todo o ano de
2019, contemplou três iniciativas principais:
1) Uma nova edição do programa de
pesquisadores visitantes, voltados para o
intercâmbio de experiências, conhecimento e
tecnologia de política e segurança nuclear.
2) A realização de um experimento de
caráter survey, com amostra populacional,
sobre as questões relacionadas à política
nuclear global.
3) A construção e realização de um curso
específico no Brasil sobre essas vertentes.
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22 anos

contribuindo para a
formação de Oficiais das
Forças Armadas

1.607 Oficiais

com passagem por cursos de formação superior ministrados pela FGV

Apoio técnico no programa “Classe
Tamandaré”, para a construção de

4 fragatas

que renovarão a frota da
Marinha Brasileira e podem gerar

Contribuição para
o projeto do Reator
Multipropósito
Brasileiro (RMB), que
pode atender a uma
demanda reprimida de

2.759.889
procedimentos
anuais no SUS (Sistema
Único de Saúde)
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8 mil
empregos diretos e indiretos no país

156 Oficiais
Generais
com passagem por cursos de formação
superior ministrados pela FGV
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Integração nacional
A Fundação Getulio Vargas, é, hoje, a Instituição brasileira de
ensino e conhecimento aplicado com maior penetração nacional.
Sempre amparada em pesquisas próprias, a Fundação chega
em regiões centrais e distantes do país, integrando a nação
através do ensino, técnicas de administração pública, gestão de
concursos e apoio à engenharia de obras.

E

m números de 2019, a FGV, através
de suas Unidades, cursos de MBA e
cursos online gratuitos atingiu todos os
municípios do Brasil, com presença física em
114 cidades. Nos últimos três anos, mais de um
milhão de alunos foram diplomados, apenas no
que se refere aos cursos gratuitos. Já na área de
concursos, o trabalho da Fundação impactou
pelo menos 6 milhões de brasileiros nos últimos
cinco anos.
A Fundação alcança, atualmente, diversos locais
que não têm qualquer tipo de instituição de
ensino superior, como é o caso do município
de Alta Floresta, no interior do Amazonas, para
citar apenas um exemplo.
Com isso, formam-se lideranças regionais
alinhadas com o que se faz de mais inovador,
nos governos, no mundo empresarial e na
produção de conhecimento aplicado.
Para alcançar esse patamar, a FGV desenvolveu
um sistema que integra as suas diferentes áreas,
de acordo com objetivos e sinergias almejados.
A Fundação reinveste 100% dos recursos
auferidos com os MBAs pagos para toda a sua
cadeia de pesquisa, produção de bens públicos
e criação de inovadoras linhas de ensino em
áreas de que vão do direito à ciência de dados.

Esse arsenal, por sua vez, retorna para os
cursos espalhados por todas as regiões do
país, incluindo aí a ampla gama de formações
gratuitas. Realizadas, sempre, com os melhores
professores, pesquisadores, profissionais do
mercado e gestores com profunda experiência
no setor público.
CEOs, ex-ministros, juízes, economistas e
cientistas de ponta. Todos esses nomes
oferecem seu tempo e expertise para
desenvolver um verdadeiro sistema nacional
de ensino e aplicação de conhecimento. Cuja
ampliação e acessibilidade, cada vez mais,
fazem parte da missão da FGV.
Tal produção abre caminho ainda, em
articulação com a sociedade civil, o setor
público e a iniciativa privada, para o
desenvolvimento de um segundo vetor
estratégico para o país: a padronização, em
bases de excelência, de estruturas de gestão
municipais, estaduais e federais.
A FGV leva a todos os rincões do Brasil os
modelos de administração pública mais atuais
e permeáveis à governança e à sociedade.
Pensando desde a organização da máquina
pública na educação, saúde, economia,
administração, legislação, infraestrutura, entre
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outras áreas, até os formatos mais eficientes e
transparentes de parcerias público-privadas.
Entre prefeituras, governos estaduais, governo
federal e suas autarquias, mais de 100 órgãos de
Estado trabalharam em conjunto com a FGV, em
dados de 2019. De 2001 até hoje, foram mais de
5.500 projetos de cooperação técnica, científica

e acadêmica executados, 420 deles apenas
em 2019. Trata-se da mais importante cadeia
de padronização e modernização da gestão
pública implementada por uma instituição não
estatal, no Brasil. E os planos são de expansão.
É o que mostram algumas das iniciativas com
destaque em 2019, apresentadas a seguir:

Saneamento: gestão por condições dignas

A

FGV tem projetos sobre a questão
em várias cidades – a maior parte em
municípios pequenos ou até em consórcios
–, buscando soluções para o acúmulo de
resíduos sólidos. Mesmo quando existem
aterros sanitários, o custo de transporte de
lixo onera a prefeitura, o volume cresce e
cria-se um problema insolúvel. Em 2019, a
FGV trabalhou com um consórcio incluindo
Cuiabá e 5 municípios do entorno, dando
apoio técnico para alterações nesse modelo,
de modo a instituir soluções sustentáveis para

os próximos 10 anos. O objetivo é responder
às seguintes questões: Como reduzir
esses sólidos? Como criar mecanismos
de reaproveitamento do plástico? Como
gerar energia a partir desse processo?
Projetos similares aos de Cuiabá, em
2019, estiveram em curso em cidades de
pequeno porte, como Alta Floresta, e de
grande porte, como Belém. O objetivo da
FGV é ampliar esse alcance, de modo a
que tal planejamento seja acessível à maior
quantidade de municípios possível.

Fundação Getulio Vargas
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Racionalização tributária e capacidade
de investimento regional

E

m relação ao Microempreendedor Individual (MEI), especificamente, a FGV implementa,
em 2019, um trabalho junto a prefeituras e governos do estado, com foco inicial em São
Paulo, para analisar qual o reflexo do MEI para a economia. Esse projeto é fruto de discussões
já realizadas em diversos municípios de médio e grande portes, de modo a mapear os efeitos
tributários do MEI no emprego, na renda e na dinâmica econômica regional.
Já em termos mais amplos, de reorganização tributária como um todo, regionalmente, o
destaque em 2019 é uma parceria fechada no segundo semestre, com o Tribunal de Contas de
Rondônia. A associação com o TCR permitiu um olhar amplo, não somente para os municípios
do estado como para extrapolar o problema, em seu alcance nacional – especialmente em
municípios de pequeno e médio portes. Nessas localidades, em primeiro lugar, a própria
compreensão do modelo do Imposto sobre Serviços (ISS), fonte orçamentária central para as
prefeituras, é insuficiente. É preciso formar equipes locais para entender como saber cobrar e
direcionar o imposto de forma eficaz.
Os efeitos desse trabalho para a economia e o funcionamento do Estado são diretos. Isso porque,
quando se reestrutura a arrecadação de tributos locais, melhora-se, no imediato, a capacidade de
investir em áreas como saúde e educação básicas. No ano de 2019 a FGV teve parcerias ativas,
com esse fim, junto a pelo menos 80 municípios brasileiros.
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Em cada canto do Brasil: a maior rede de ensino do país

A

través do Instituto de Desenvolvimento Educacional (IDE), a FGV leva o que há de mais
atual no ensino e na pesquisa aplicada, nacional e internacionalmente, para todas as
regiões do Brasil. São áreas de conhecimento que vão da ciência de dados ao Direito Ambiental,
passando por análise de Big Data e administração pública. Em 2019, a Fundação ofereceu cursos
presenciais em 114 cidades do país, alcançando áreas que não têm nenhuma instituição superior
de ensino.
Os cursos de MBA pagos utilizam o conhecimento gerado por todas as Unidades da Fundação
e, não menos importante, têm seus rendimentos totalmente voltados para as áreas de pesquisa e
ensino, além da realização de eventos gratuitos, concessão de bolsas e projetos sociais.
Também é parte fundamental do IDE a disponibilização de cursos gratuitos, que contam com a
mesma gama de professores, pesquisas e conhecimento aplicados oferecidos nos cursos pagos.
Em 2019, foram 850 mil inscritos e 393 mil declarações de conclusão emitidas, nesse âmbito.

Educação conectada: tecnologias digitais
nas escolas brasileiras

E

studo da FGV analisa o impacto de um projeto
tecnológico abrangente nas escolas públicas
brasileiras. Apoiada pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
dentre outros parceiros, é a primeira iniciativa
estruturada com o objetivo de promover a adoção
de tecnologia dentro de uma ampla política
nacional: o “Programa de Educação Conectada”,
coordenado pelo Ministério da Educação. O
programa foi desenvolvido sob a premissa de que o
potencial da tecnologia na educação só é alcançado
pela integração de quatro dimensões – visão,
infraestrutura, conhecimento e conteúdo –, que
devem estar em equilíbrio. Esse estudo concentrase em duas questões-chave de pesquisa. Primeiro,
o Programa de Educação Conectada leva a uma
melhoria na aprendizagem dos alunos? Em segundo
lugar, quais são os mecanismos de mudança? Será
conduzido, ainda, um experimento randomizado nos
municípios selecionados para receber a intervenção.

Fundação Getulio Vargas
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Financiamento e crescimento municipal

A

FGV, através da Escola de Economia de
São Paulo, analisou como o financiamento
de atividades locais não tradicionais se
associa ao crescimento econômico. Foram
utilizados dados de municípios do Brasil,
um país que fornece uma configuração
experimental ideal devido às grandes
disparidades geográficas, sociais e econômicas
observadas em suas mais de 5.500 cidades.
Concluiu-se: 1) Que o financiamento de
atividades locais não tradicionais é importante
para o desenvolvimento local; 2) Que essa

associação é mais forte nos estágios iniciais de
desenvolvimento.
Ao mesmo tempo, o estudo observou que a
associação entre o financiamento de atividades
locais não tradicionais e o crescimento
econômico se torna negativa em tempos
de angústia – representada, no caso, pela
ocorrência de desastres naturais. Os resultados
sugerem que, durante esses períodos, as
cidades devem, então, priorizar suas atividades
tradicionais.
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Pensar a máquina pública local: menos custo,
mais eficiência

T

rata-se de outro ponto central para a gestão pública, em estados e municípios brasileiros.
A FGV tem uma atuação diversificada na área, com estudos e aplicações sobre planos de
cargos e salários em prefeituras e câmaras de vereadores. Em 2019, destaque para os trabalhos
em Rondônia, Amazonas, Piauí, São Paulo e interior de Minas. São aproximadamente 70
municípios atendidos pela Fundação.

Qualidade nos serviços financeiros, do Oiapoque ao Chuí

O

projeto de certificação de profissionais
na área financeira contou com forte
investimento da FGV, que, em 2019, atingiu
a marca de 300 centros de teste espalhados
por todo o Brasil. O objetivo é avançar na
padronização, em alto nível de qualidade, dos
quadros de instituições financeiras nacionais
e regionais. Atualmente, um dos destaques
nesse campo é a atuação junto ao Banco do
Brasil (BB). No caso do BB, a certificação
necessária para possibilitar a ascensão na

carreira pública, de acordo com as normas da
CVM e do Banco Central, é realizada pela FGV,
em dois períodos ao longo do ano, em todo o
país. Além do BB, a FGV realiza certificações
de qualidade na área financeira para diversas
entidades, sendo responsável no setor pela
avaliação da cúpula do serviço público e da
iniciativa privada, com mais de 100 mil provas
de avaliação profissional (sendo 55 mil somente
do Banco do Brasil) realizadas em 2019, do
“Oiapoque ao Chuí”.

Fundação Getulio Vargas
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Estado e sociedade: formar os quadros nacionais

A

Fundação tem um reconhecimento
e alcance ímpar na estruturação de
concursos públicos e de entidades de
interesse público, em todo o Brasil. Com
isso, proporciona uniformidade, critérios
únicos de avaliação e garantia de excelência
no âmbito nacional, sem nenhuma
diferenciação entre as regiões brasileiras,
independentemente de fatores territoriais,
populacionais ou de renda. Toda a verba
eventualmente auferida é utilizada nos
próprios projetos ou reinvestida nos setores

de pesquisa que os alimentam e permitem que
se tornem realidade.
Tendo como base o ano de 2019, a FGV
abrange provas como Enem, OAB, Concurso
Público de Acesso ao TJ e MP, entre diversos
outros. Em números totais, os concursos e
provas para o serviço público ou entidades de
interesse público estruturadas pela FGV, no
ano, foram aplicadas – e tiveram consequências
diretas na vida e carreira – para mais de 4
milhões de brasileiros.

Fundação Getulio Vargas
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dos recursos auferidos com os
MBAs pagos investidos em pesquisa
e ensino, de alcance nacional

+ de 1 milhão de alunos
diplomados nos cursos gratuitos online ao longo dos
últimos 3 anos, 393 mil deles apenas em 2019

+ de 3
milhões 100

Trabalhos
conjuntos com
mais de

de brasileiros prestaram
concursos organizados
pela FGV, em 2019

420
projetos de cooperação
técnica, científica e acadêmica
executados apenas em 2019

órgãos
de Estado

+ de
100 mil
provas de avaliação
aplicadas ao longo
do ano

114

cidades
com presença
direta da FGV ou
de conveniadas

300
centros de certificação
profissional
espalhados pelo
Brasil
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Representação no exterior
Em 2019, a Fundação tornou-se o 5º melhor e o mais bem
administrado Think Tank do mundo, segundo um dos principais
rankings internacionais do setor, o Global Go To Think Tank Index,
criado pela Universidade da Pensilvânia (EUA). A Fundação
completou, ainda, mais de uma década na liderança do ranking na
América Latina e é uma das instituições brasileiras com o maior
número de publicações científicas, globalmente.

N

o que se refere ao intercâmbio
estudantil, foram realizados, somente
em 2019, mais de 600 processos
em estreita colaboração com entidades
de excelência da América do Sul, Estados
Unidos, Canadá, Europa e Ásia. A se destacar,
também, o investimento para tornar o FGV
Europe, sediado na Alemanha, um verdadeiro
hub de promoção dos interesses produtivos e
científicos brasileiros em escala global.
Junto a essa presença direta, a Fundação
constituiu uma rede que abrange mais
de 300 parceiros internacionais, entre
instituições acadêmicas e órgãos vinculados
à área de negócios, de 40 países em todos
os continentes. Através dela, abre espaço no
exterior para artigos, estudos e pesquisas
aplicadas, produzidas no Brasil. Assim como
trabalha em prol da atração de investimentos
para o país e no compartilhamento de
experiências científicas e de administração
pública.
O alcance global complementa o papel que a
FGV busca exercer internamente, em termos
de integração e desenvolvimento nacional.
Trata-se, nesse sentido, de criar pontes

entre a academia, a sociedade, o Estado e a
iniciativa privada, em toda a sua diversidade,
e seus pares internacionais, de modo a
amplificar a projeção, a atuação e a inserção
do Brasil nas cadeias de conhecimento e
produção globais. Somente assim o país
consolidará um ambiente de inovação,
eficiência e justiça social. Na economia, na
ciência, na gestão pública e na cidadania.
Com esse cenário em mente, uma série de
iniciativas e resultados em 2019 merecem
ênfase:
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Democracia digital na América Latina

A

iniciativa decorre de trabalho que começou no período eleitoral de 2018, intitulada Sala
de Democracia Digital, com base no monitoramento do debate público e do impacto
das práticas de desinformação nas redes sociais. A partir de outubro de 2019, o projeto se
expandiu para outros países da América Latina, com financiamento do National Endowment
for Democracy (NED) e parceria com os veículos internacionais: Chequeado, da Argentina; Ojo
Público, do Peru; e Linterna Verde, da Colômbia.
Ainda no âmbito da Sala de Democracia Digital, a FGV firmou, em 2019, uma importante
parceria com a Organização de Estados Americanos (OEA). Através desse trabalho conjunto,
a Diretoria de Análises de Políticas Públicas (DAPP) da Fundação desenvolverá atividades em
favor dos processos democráticos no continente americano, tais como: o monitoramento da
política nas redes sociais; o intercâmbio e geração de conhecimento científico com objetivo
de facilitar a missão política da OEA; o intercâmbio de profissionais e de metodologias; e a
realização de seminários internacionais.

Fundação Getulio Vargas
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Mercado internacional para médios e pequenos
produtores

O

ano de 2019 marcou, justamente, os
100 anos da maior feira de alimentos
do mundo, localizada na cidade de Colônia,
sede do FGV Europe. A Fundação teve
representação institucional no evento, dando
continuidade a um esforço iniciado ainda no
biênio 2017/2018, com a realização de uma
série de encontros internacionais para criar
pontes entre os mercados agrícolas brasileiro e
europeu.

na feira ou a qualquer contratação para a sua
realização. A FGV se pauta pela construção
de acessos, facilitação para abertura de
mercados e divulgação internacional, entre
outras iniciativas voltadas para gerar novos
espaços à produção brasileira no exterior.
Assim como na capacitação dos pequenos e
médios produtores brasileiros, em particular
os regionais, para a conquista de mercados
internacionais.

Por meio desse trabalho, a FGV teve papel
fundamental para a realização, em São Paulo,
da versão brasileira da feira – a Anufood
Brazil. A primeira edição ocorreu em 2018, e
a segunda já está confirmada para 2020. Ao
longo de 2019, a Fundação atuou de forma
a angariar o interesse internacional para o
evento e para as oportunidades oferecidas
pelos produtores brasileiros que nele estarão
presentes.

Na feira de 2020, é esperada a presença de
mais de 20 países e 130 produtores brasileiros.
Além da cachaça artesanal, setor no qual
já foram fechados acordo de exportação
em 2018, efetivados em 2019, a FGV visa
aumentar a visibilidade para outros produtos
regionais.

O papel da Fundação no processo, essencial
salientar, não está ligado à venda de espaços

É o caso do tambaqui, que conta com um
setor de grande potencial em Rondônia, e
do açaí, cuja estruturação de um modelo de
negócios, voltada para a região Norte, está
em fase de estudos.
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Apoio ao estado em organismos multilaterais:
OCDE, BRICS, OEI, BID

OCDE
Também no âmbito da FGV Europe, a Fundação constituiu um núcleo de acompanhamento da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essa iniciativa, que começou há
4 anos, ganhou nova dimensão em 2019, com a definição da entrada do país na entidade como
prioridade da diplomacia e o governo brasileiros.
São cerca de 200 medidas a serem implementadas internamente, para permitir a candidatura
e ingresso de novos países na Organização. O núcleo da FGV na OCDE, em apoio ao Estado
brasileiro, trabalhou na formatação e implementação desses processos, ao longo de todo o ano
de 2019. Tem, assim, participação ativa na preparação para a entrada do Brasil no importante
organismo internacional.

Fundação Getulio Vargas
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BRICS
A FGV é uma das únicas instituições
brasileiras, fora do Estado, a contribuir
diretamente para a organização da agenda
oficial dos BRICS, grupo que reúne Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul. Em
2030, os BRICS devem responder por mais
da metade da economia global. Após a
gestação inicial do projeto em 2018, em
2019 a FGV realizou três encontros bilaterais
com a China, envolvendo representantes
acadêmicos e dos governos, agentes
reguladores, empresas e escritórios de
advocacia, em um ambiente de debates
para analisar problemas concretos de
grande relevância social e econômica nas
relações entre os países.
Também em 2019, no mês de outubro,
a FGV organizou e participou da
formulação da agenda do III Seminário de

Governança dos BRICS, que reuniu mais de 80
representantes da Rússia, Índia, China e África
do Sul, dos setores público e privado, para
debater e estabelecer planos de ação para
temas como a economia digital, o crescimento
com inovação e o multilateralismo global como
alavanca de prosperidade econômica.
Ainda no âmbito dos BRICS, buscando garantir
a capacitação dos formuladores brasileiros e o
fornecimento de informações capitais para a
tomada de decisões, a FGV avançou em duas
iniciativas, em 2019:
1. A criação da disciplina Direito Privado dos
BRICS, na Escola de Direito de São Paulo, que
visa formar quadros especializados no tema,
capazes de, posteriormente, conduzirem
processos e negociações relacionados ao
bloco.
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O curso busca aproximações no campo
do direito privado por meio de estudos
comparados de quatro áreas fundamentais:
propriedade; contratos; responsabilidade;
e família, em suas interfaces com desafios
relacionados à organização da sociedade e
o desenvolvimento econômico. A disciplina
conta com alunos de graduação e pósgraduação, bem como entidades apoiadoras
do projeto, que trazem suas perspectivas
profissionais ao debate. No escopo do
trabalho estão, também, workshops
abertos ao público, dos quais participam
representantes de cada país dos BRICS.
2. A segunda edição do programa de bolsas
para o projeto CyberBRICS. A iniciativa
integra o Fellows in Rio (da FGV Direito Rio)

e oferece cinco bolsas de estudo por um
período de até seis meses, fornecendo
recursos econômicos, intelectuais e de
construção de rede para pesquisadores
selecionados, provenientes dos BRICS, ou
com experiência relevante em pelo menos
um dos países que integram o bloco.
A meta do programa é funcionar como
um sistema de apoio a um grupo de
pesquisadores altamente qualificados de
pós-graduação, doutorado e pós-doutorado,
que trabalhem em áreas relacionadas ao
plano de trabalho 2020-2021 do projeto
CyberBRICS. O foco para o período será
a regulamentação do acesso à Internet e
digitalização de administrações públicas no
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
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OEI
A FGV firmou, em 2019, duas parcerias com a Organização dos Estados Ibero-americanos para a
Educação, Ciência e Cultura:
» Acordo de cooperação técnica entre as partes, em projetos de pesquisa, consultoria, assessoria,
estudos comparados, cursos de treinamento, de aperfeiçoamento e especialização, seminários,
palestras, disseminação do conhecimento e de ferramentas de gestão pública.
» Apoio ao controle e monitoramento das ações do ensino presencial mediado por tecnologia e o
fomento do uso de tecnologia digital na Educação Básica.

BID
Em estudo realizado para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a FGV analisou os
investimentos e projetos ligados ao Sistema de Gestão de Expedientes Digitais (SIGED) na
Província de Córdoba, a segunda cidade mais populosa da Argentina. Foram avaliados pela
Fundação:
» O funcionamento e nível de desenvolvimento do projeto.
» A identificação dos pontos fortes e dos desafios da iniciativa.
» A definição de estratégia e dos custos envolvidos no fortalecimento do SIGED.
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Exportação de gestão com eficiência

N

a América Latina, é fundamental
destacar o trabalho contínuo da FGV
na área de gestão pública. Em 2019, houve
ao menos três ações de largo escopo
envolvendo países e instituições da região:

implementado um curso online gratuito
em gestão de projetos, com aulas e
material de pesquisa desenvolvidos em
português e espanhol. O curso é aberto a
todos os países da América Latina.

» No Paraguai, a FGV foi chamada a
implementar um programa de capacitação
para altos executivos do setor público,
alocados nos ministérios federais. O projeto
contribuiu, ainda, para a aproximação e
intercâmbio de desafios e práticas entre os
gestores brasileiros e paraguaios.

» Em parceria com o Ministério da
Fazenda da República Dominicana, a
FGV levou à frente um programa de
treinamento e capacitação para os
executivos de alto escalão da pasta. O
objetivo foi de estabelecer um padrão de
excelência e atualização dos executivos,
de acordo com a expertise da Fundação
nas áreas econômicas e de administração
pública.

» Junto com o Banco de Desenvolvimento
da América Latina, foi criado e
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Conhecimento global – do Brasil para o mundo

D

entre os trabalhos de pesquisa
desenvolvidos pela FGV, com destaque
em eventos ou publicações renomadas
internacionalmente, alguns merecem
citação especial. Evidenciam a capacidade
de exportar conhecimento sobre o Brasil
– e modelos de pesquisa brasileiros – mas,
também, sobre problemas globais em diversas
áreas. A seguir, uma pequena seleção do que
foi produzido em 2019 nesse âmbito:
» “Open Data Index for cities 2018: challenges
for open data at the local level”. O estudo,
voltado para a relação entre acesso a
dados, transparência e governança local, foi
apresentado na 6ª Conferência Global de
Pesquisas ligadas à Transparência.
» “Political Identity: Experimental Evidence
on Anti-Americanism in Pakistan”. O trabalho
apresenta evidência experimental de que
homens adultos no Paquistão estão dispostos
a fazer sacrifícios financeiros para preservar
uma identidade antiamericana. O artigo foi
aceito para publicação no Journal of the
European Economic Association.
» “New indicator for measuring the
environmental sustainability of publicly
traded companies: an innovation for the
IPAT approach.” O trabalho abordou a
criação de novos indicadores para medir
a sustentabilidade ambiental na gestão de
empresas de capital aberto. Foi publicado no
Journal of Cleaner Production.

» “On the Determinants of Slum Formation”.
Estudo dos fatores econômicos que
determinaram a formação de favelas no
Brasil no período 1980-2000. O artigo foi
publicado no Economic Journal.
» “Capital Cities, Conflict, and
Misgovernance”. Análise sobre a relação
entre conflito armado e falhas de
governança e a localização geográfica de
capitais. O artigo foi aceito para publicação
no American Economic Journal: Applied
Economics.
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5º melhor

Think Tank
do mundo
em 2019

+ de 600

intercâmbios estudantis realizados ao longo do ano

Nº 1
1º
lugar
global na
categoria Think
Tank Mais Bem
Administrado
em 2019

entre os Think
Tanks da
América Latina
nos últimos
dez anos
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300
parceiros
internacionais,
em pelo menos
40 países

Contribuição junto a
órgãos como

OCDE, BRICS,
OEI e BID
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Produção de conhecimento
Desde a sua criação, em 1944, a FGV entende a produção de
conhecimento na fronteira como norte da sua contribuição para
o desenvolvimento nacional. A Instituição investe em pesquisas
teóricas e aplicadas, que alicerçam todas as suas atividades
voltadas à geração de bens públicos.

A

criação do Instituto Brasileiro de
Economia (IBRE), em 1951, e da
Escola de Pós-Graduação em
Economia (EPGE), em 1961, são marcos dessa
trajetória. Ambas as unidades se destacam na
elaboração de pesquisas e artigos científicos
responsáveis pela formulação de políticas de
Estado.
Com base em um núcleo inovador de análise
de dados, o IBRE foi autor dos primeiros – e
principais – índices de inflação do país, que
tornaram a FGV referência na estruturação

de indicadores econômicos. Foi esse
protagonismo que, já em 1955, levou o
governo brasileiro a oficializar a Fundação
como responsável pelo cálculo da renda
nacional.
A partir do século XXI, verificou-se um
salto de todo o sistema que articula as
unidades da FGV em torno da produção
e aplicação científicas. De 2004 até hoje
foram realizados mais de 4.500 estudos e
pesquisas, 456 deles – número recorde –
apenas em 2019.
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Ao mesmo tempo, a FGV se preparou e
atua para que todos esses trabalhos se
revertam em benefícios para a sociedade.
De 2004 até o fim de 2019, apenas no que
tange consultorias e cooperações técnicas e
acadêmicas, realizadas com base em pesquisa
própria, a Fundação implementou quase
cinco mil projetos, em todas as regiões do
país. Gerou, assim, resultados concretos para
os brasileiros em áreas como gestão pública,
segurança, educação, saúde, justiça, cultura,
história, sustentabilidade, transportes, energia,
e desenvolvimento social, entre diversas outras.
A FGV formula, ainda, também apoiada em
pesquisa própria, dezenas de indicadores
econômicos mensais, referências para inúmeros
setores e aspectos da economia, da indústria
aos serviços, da inflação ao produto interno
bruto.
Em 2019, o sistema de produção científica
da Fundação já possibilitou avanços em

campos tão essenciais para o cidadão
quanto o combate a doenças epidêmicas,
o enfrentamento da violência urbana e a
desigualdade social.
É o que mostra uma série de pesquisas
sobre a malária no Acre, que avalia a
correlação entre os tanques de piscicultura
e a proliferação de mosquitos transmissores.
Nos últimos 14 anos, a região amazônica
concentrou 99,9% dos casos do país, com
uma média anual de 310.390 por ano. Através
da implementação de modelos matemáticos,
a pesquisa mapeia e analisa o problema de
forma intensiva – e inédita. Com base nas
novas informações geradas, estão sendo
produzidas soluções de gestão, incluindo o
desenvolvimento de metodologias eficazes
para a conscientização dos piscicultores, em
larga escala. Seus efeitos podem melhorar,
efetivamente, a vida de centenas de milhares
de pessoas.
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Já em relação ao enfrentamento da violência,
por meio de parcerias com municípios,
especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro,
a FGV criou uma metodologia para analisar os
padrões de crimes no Brasil. Visa, com esse
processo, aumentar a eficiência das polícias e
a estruturação de políticas públicas voltadas
para prevenção e controle de atividades
criminais.
Entre os principais resultados obtidos,
destacam-se o desenvolvimento de
ferramentas para analisar os mapas de
criminalidade nas cidades brasileiras e a
criação de modelos matemáticos para
otimizar as estratégias de redução dos níveis
de violência em todo o país.
Também em 2019, foi publicado o estudo
“A Escalada da Desigualdade – Qual foi o
Impacto da Crise sobre Distribuição de Renda
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e Pobreza?” Nele, a partir de um olhar para as
mudanças sociais ao longo dos últimos sete
anos, analisou-se as relações da desigualdade
com o crescimento, alguns de seus fatores
determinantes e suas consequências sobre
o bem-estar social e a pobreza no Brasil.
A pesquisa oferece dados centrais para
o planejamento governamental e teve
forte repercussão interna e externa, com
presença em quase uma centena de veículos
internacionais, incluindo New York Times, The
Washington Post e Miami Herald.
São apenas alguns exemplos que evidenciam
como o conhecimento pode transformar
a sociedade brasileira e propulsionar o
desenvolvimento socioeconômico e a
qualidade de vida. Ao longo do presente
relatório, serão detalhados muitos outros,
abarcando destaques de 2019, por seu
alcance e aplicabilidade.
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Capital humano
A FGV surge no cenário do ensino superior brasileiro, na década
de 1940, como uma força modernizadora, através de seu
compromisso tanto com a inovação de modelos educacionais
quanto com a formação de quadros de excelência para o setor
público e a sociedade civil.

N

ão à toa a Instituição foi a primeira no
Brasil e na América Latina a criar uma
escola de Administração Pública, a
EBAPE, em 1952. Na mesma linha, em 1954
nasce, por meio de uma parceria pioneira
com a Michigan State University, a Escola
de Administração de Empresas de São
Paulo (EAESP), então a única que oferecia

o curso de administração de empresas na
América do Sul. Passados mais de 60 anos,
excelência e inovação no ensino continuam a
ser forças motrizes da Fundação. Os resultados
desse trabalho são corroborados por dados
concretos: a FGV ocupa os primeiros lugares
do ranking nacional do Índice Geral de Cursos,
do Ministério da Educação.

50

Impacto Social 2019

Pelo quarto ano consecutivo, a Escola
Brasileira de Economia e Finanças (EPGE)
manteve-se na liderança, sendo seguida pela
Escola de Ciências Sociais (CPDOC) e pela
Escola de Economia de São Paulo (EESP),
em 3º lugar.
Logo depois, ainda com conceito 5, vêm
a Escola de Administração de Empresas
de São Paulo (EAESP), a Escola Brasileira
de Administração Pública e de Empresas
(EBAPE), a Escola de Direito de São Paulo
(FGV Direito SP), a Escola de Matemática
Aplicada (EMAp) e a Escola de Direito
do Rio de Janeiro (FGV Direito Rio). A
qualidade da FGV também é reconhecida
internacionalmente: a Fundação é a única
instituição brasileira a figurar entre as dez
melhores da América Latina no QS Global
200 MBA Rankings, um dos mais importantes
indicadores globais do setor.

Em 2019, foi divulgado um fato inédito,
referente ao desempenho da FGV em
2018: todas as escolas obtiveram nota
máxima na avaliação do Ministério da
Educação. A nota (Índice Geral de Cursos
Avaliados da Instituição (IGC) engloba o
desempenho acadêmico dos estudantes e a
avaliação dos programas de pós-graduação.
Em todo o Brasil, apenas 2% dos 2.052 cursos
que receberam a avaliação alcançaram o
grau mais elevado. No ranking nacional, as
três melhores escolhas – EPGE, CPDOC e
EESP – são da FGV.
Complementa esse cenário o esforço da FGV
para ampliar e diversificar o seu alcance.
Nos últimos dez anos foram mais de 15 mil
alunos formados – incluindo mestrados e
doutorados – em Administração, Economia,
Ciências Sociais, História, Direito, Matemática
Aplicada e Graduação Tecnológica e mais de
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1 milhão de alunos na educação continuada,
que abrange a estrutura de MBAs.
Criado em 1990 como um diploma de
especialização em gestão de negócios, o
programa foi responsável pela disseminação
da sigla MBA no Brasil e, em dados de 2019,
está presente em 114 cidades brasileiras.
Busca, assim, atender às novas práticas do
mercado para antecipar demandas e preparar
profissionais para os desafios do mundo
contemporâneo.
Nos últimos anos a Fundação trouxe, ainda,
uma nova abordagem para as suas Escolas,
com foco na interdisciplinaridade. Exemplo
marcante desse processo é a integração de
cursos de programação, Big Data e Smart
Cities na graduação de Direito. Hoje, a FGV

aponta mais uma vez para a transformação
do ensino brasileiro ao desenvolver o
seu Centro de Ciência e Dados, com o
objetivo de fomentar os estudos sobre
tecnologia, especialmente machine learning
e modelagens estatísticas, equipando seus
alunos com competências necessárias para
trabalhar em áreas estratégicas para o futuro
do Brasil. A primeira turma de graduação terá
início em 2020.
A FGV busca, assim, renovar seu
compromisso com o desenvolvimento
nacional através da educação, investindo
na formação de novas lideranças para o
país, em todas as regiões e estratos sociais.
No decorrer do presente relatório, serão
destacadas inúmeras outras ações que
compuseram esse trabalho, em 2019.
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Relações com a sociedade
Incluir, acolher e potencializar. Essas três palavras dão o sentido
da atuação social da FGV.

I

ncluir porque os grandes talentos e
lideranças, que construirão o futuro da
sociedade brasileira, estão em todo o país e
podem vir de todas as origens sociais.
Acolher porque a Fundação precisa se abrir
para as novas demandas que compõem uma
sociedade plural. Bem como garantir que a
grande régua da FGV seja, sempre, o mérito
– e nunca as limitações de cunho econômico.
Potencializar porque é preciso direcionar as
forças sociais canalizadas pela Instituição
para a aplicação concreta do conhecimento,
com benefícios tangíveis – e necessariamente
inovadores – para a sociedade brasileira.
Nesse sentido, alguns números gerais dão
uma dimensão do alcance e poder de
mobilização em torno da Fundação Getulio
Vargas: São, em 2019, mais de 110 mil
alunos – 103 mil na estrutura de cursos de
MBA presenciais e online e 7.664 divididos
em 11 escolas. Somente nas escolas, foram
mais de 2.000 bolsas concedidas em 2019,
entre integrais, parciais e de acordo com
demanda social. A cada uma dessas bolsas
foi associado um projeto específico para o
aluno, não apenas com diferentes modelos
de apoio econômico como, também, com
integração às áreas de pesquisa e publicação.
Através de seus centros de direito e
economia, prioridades de investimento em
2019, a Fundação atuou, ainda, em causas

que vão do apoio jurídico e institucional a
grupos vulneráveis ao estímulo à agricultura
familiar.
A preocupação e formulação sociais da FGV,
desse modo, têm como base um duplo olhar:
para dentro da Instituição, oferecendo as
melhores condições para estimular e aproveitar
a diversidade de seus alunos; para fora da
Instituição, utilizando esse arcabouço para
levantar e atuar em temáticas de interesse da
sociedade brasileira como um todo.
Dentro desse quadro, a FGV vê 2019 como
um ano paradigmático. No qual essa visão se
materializou em um sistema cada vez mais
robusto e produtivo. É o que demonstram os
principais projetos – e seus resultados – do
ano, expostos a seguir.
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Acolher para educar

O

específico sobre a temática na grade de
ensino da graduação de Direito.

» O Fortalecimento do Núcleo de Políticas
para a Mulher. Além de 3 seminários com
grandes nomes da área, totalmente gratuitos
e com material de apoio disponibilizado,
2019 marcou o lançamento do primeiro curso

» O Núcleo de Apoio Pedagógico e
o Setembro Amarelo. Voltado para
o acolhimento de alunos, funciona
permanentemente, aberto a todos os
estudantes da FGV. Em 2019, destaque para
uma iniciativa de largo escopo: o Setembro
Amarelo. No mês em que são debatidas as
causas para o suicídio e as maneiras de apoiar
a vida, a FGV montou uma série de eventos,
palestras e material de apoio aos jovens
sobre o tema, envolvendo pesquisadores,
educadores e artistas. Como parte do projeto
ao longo do ano, foi realizada, ainda, uma
campanha de conscientização interna.

Programa Diversidade, da FGV Direito
Rio, desenvolve um conjunto integrado
de ações, que vão da organização de
debates, iniciativas e pesquisas, abertas
ao público externo, até a implementação
de workshops voltados ao corpo
docente. Abrange, ainda, uma estrutura
de acolhimento para todos os alunos
da Fundação, centrada no Comitê da
Diversidade. Em seus diversos braços, o
projeto incluiu, em 2019:
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Liderança feminina em organizações públicas e privadas

O

estudo “The Queen Bee” investigou
o efeito da liderança feminina sobre
as diferenças de gênero em organizações
públicas e privadas. Para avaliar esse
impacto, foi realizado um experimento
envolvendo eleições para prefeitos,
valendo-se de uma amostra de 8,3 milhões
de organizações distribuídas em mais de
5.000 municípios brasileiros.

de Empresas de São Paulo, recebeu, em
agosto de 2019, o prêmio da Academy of
Management (AOM), em Boston.

Os resultados apontaram que, quando
os municípios em que uma mulher foi
eleita líder (grupo de tratamento) são
comparados com os municípios em que um
homem foi eleito líder (grupo de controle),
houve um aumento no número de gestoras
de níveis superior e médio em organizações
públicas.
O artigo resultante do trabalho, realizado
no âmbito da Escola de Administração

Matemática para a vida: os pesquisadores do futuro

O

projeto fornece todas as condições
de estudo, na Escola de Matemática
Aplicada (EMAp), para alunos que se
destacaram nas Olimpíadas de Matemática
a cada ano. Da matrícula à ajuda de custo e
moradia. Ao ingressarem na FGV, os alunos
são, ainda, introduzidos no sistema de
pesquisas e pesquisas aplicadas, integrando-se
a uma cadeia de produção de conhecimento
voltada à sociedade.
Em 2019 foi implementada uma expressiva
ampliação do projeto, que passou de 30 para

58 vagas. O planejamento da FGV prevê um
novo salto em 2020, para atingir 100 vagas.
Ainda em 2019, a Escola de Economia de
São Paulo (EESP) iniciou um modelo de
fundraising para criar estrutura semelhante a
da EMAp.
O projeto une aspectos essenciais para a
Fundação: ampliar o acesso ao ensino de
excelência; premiar o mérito e formar futuros
quadros de alto nível para o desenvolvimento
nacional, seja na iniciativa privada, seja no
serviço público.
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O turno único nas escolas municipais do Rio

A

FGV realizou, em 2019, projeto de
pesquisa e avaliação dos resultados do
programa “Turno Único”, que implementou
escolas em tempo integral no município do
Rio de Janeiro. O “Turno Único” pretende
melhorar a qualidade do ensino ofertado
ao estender o tempo de aula dos alunos.
À diferença do modelo de tempo integral
predominante nas escolas públicas
brasileiras (de 4 a 5 horas, por 2 ou 3
turnos), com o “Turno Único” as aulas são
ofertadas em um formato contínuo de 7
horas. A extensão do dia letivo de 4-5 para
7 horas implica mudanças significativas no
currículo.

Com esse programa, as aulas passam a ser
divididas entre matérias que integram a
base nacional comum (matemática, língua
portuguesa, ciências etc.); matérias da
chamada “parte diversificada” (estudo dirigido,
projeto de vida, matérias eletivas); laboratórios
(nas unidades escolares em que há laboratórios
de informática e/ou de ciências, como no caso
das Escolas do Amanhã) e aulas de reforço.
A FGV acompanhou essa implementação,
avaliando como reagem alunos e docentes,
o que funciona e o que não funciona, de
modo a adaptar e evoluir de acordo com as
práticas mais eficientes – logo, também, menos
custosas ao Estado.

Vulnerabilidade urbana e desenvolvimento
em M’Boi Mirim

E

m desenvolvimento desde 2013, a Estação
de Pesquisa Aplicada M’Boi Mirim é uma
iniciativa inovadora da FGV voltada para o
estudo da vulnerabilidade urbana nos distritos
de Jardim Ângela, Jardim São Luís, Capão
Redondo e áreas adjacentes da Zona Sul
periférica de São Paulo. Em 2019, agregou um
conjunto de 30 pesquisadores, entre alunos de
graduação, pós-graduação e pós-doutorado,
de cinco universidades da área metropolitana.
A Estação funciona como uma plataforma
de informação e organização local, que

vincula pesquisadores, ativistas, núcleos
de base territorial e líderes comunitários
para trabalhar com questões urbanas e
assuntos-chave da vida cotidiana, de modo
a produzir conhecimento útil para a região.
O projeto resulta, ainda, em um boletim
mensal, que aborda temas de relevância
local e é distribuído para mais de mil
endereços de e-mail, todos de pessoas
que vivem ou atuam em M’Boi e que
participam dos principais fóruns de debate
e formulação regionais.
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Apoio a professores e alunos: uma aula de diversidade

E

m 2019, esteve em curso o projeto de formação continuada de professores e profissionais
de apoio à prática docente no estado da Bahia. Através dele, a FGV leva as melhores
práticas de ensino e possibilita que sejam adaptadas, mantendo o nível de excelência nacional e
internacional, para as características locais. Os focos centrais em 2019 foram:
» Educação Indígena.
» Capacitação para o sistema braile de ensino.
» Atendimento educacional especializado.
» Acompanhamento e monitoramento do Benefício de Prestação Continuada (BPC).
» Acompanhamento e monitoramento da impressão e distribuição de 5 títulos abordando temas
étnico-raciais, para apoiar os processos de formação.
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Inclusão da agricultura familiar nos grandes
centros urbanos

R

ealizado pelo Centro de Estudos em
Sustentabilidade da FGV (FGVces), em
parceria com o Citi e patrocinado pela Citi
Foundation, o atual ciclo do projeto Bota
na Mesa, executado em 2019, se propôs
a mobilizar agricultores, varejo, indústria,
governos, organizações da sociedade
civil, financiadores e consumidores com o
objetivo de construir e disseminar diretrizes
públicas e empresariais para a inclusão
de agricultores familiares na cadeia de
alimentos em grandes centros urbanos.

Em setembro de 2019 foi realizada
uma chamada pública que selecionou
12 iniciativas – dentre as mais de 80
inscritas - que apresentaram soluções
inovadoras para o problema. Foram
avaliados critérios como inovação,
potencial de escalabilidade e de
inclusão da agricultura familiar, além de
sua relação com os temas “Mudança
do clima” e “Transição agroecológica” –
eixos que pautaram a atuação do Bota
na Mesa ao longo do ano.

Fundação Getulio Vargas
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A proteção a refugiados no Brasil

D

esenvolvida pela FGV Direito Rio, a
iniciativa abrange o mapeamento de
todas as ONGs e instituições que trabalham na
defesa e amparo a imigrantes e refugiados no
Rio de Janeiro, de modo a ampliar a estrutura
de proteção a esse grupo, não somente no
estado como em todo o Brasil.

Junto a esse trabalho, foi produzida uma
cartilha, física e virtual, de cunho educativo,
direcionada especialmente àqueles que
buscam informações acerca dos direitos do
imigrante e das possibilidades de tutela jurídica
de seus interesses, assim como onde e de que
modo podem receber auxílio.

Plataforma LGBT+: direitos e apoio institucional

N

o esforço de coibir a discriminação, a FGV
lançou a plataforma em 2019, visando
conscientizar os grupos LGBT+ sobre os seus
direitos e pontos de apoio jurídico e sociais.
Além de contribuir para o conhecimento
jurídico de uma população cuja vulnerabilidade

ainda é expressiva, o projeto impulsiona a
implementação da Agenda 2030 das Nações
Unidas para o Desenvolvimento Sustentável,
atuando diretamente nas diretrizes de igualdade
de gênero, redução das desigualdades, saúde,
bem-estar e paz, justiça e instituições eficazes.
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+ de 2.000

bolsas concedidas
em 2019, apenas nas
11 escolas da FGV

110 mil alunos
atendidos por programas de acolhimento sociocultural

58
jovens
que se destacaram
nas Olimpíadas de
Matemática receberam
bolsas integrais,
moradia e ajuda de
custo, em 2019

61

8,3 milhões
de organizações

e mais de 5.000 municípios
envolvidos em pesquisa para
avaliar os efeitos da liderança
feminina sobre as diferenças
de gênero em organizações
públicas e privadas

12 projetos
selecionados em 2019 para a inclusão
de agricultores familiares na cadeia de
alimentos em grandes centros urbanos
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O Sistema FGV de Produção
de Bens Públicos
Uma das maiores – se não a maior – carência estratégica do
Brasil, hoje, é a dificuldade para transformar conhecimento em
aplicação. Embora o país seja um dos que mais produz pesquisas
científicas no mundo, apenas 10% desse total gera algum tipo de
materialidade. A ciência brasileira, com o seu enorme potencial
e pujança, ainda não se traduz, de maneira sistemática, em
desenvolvimento e qualidade de vida.

A

Fundação trata a superação desse
gargalo como uma das grandes
prioridades para o desenvolvimento
nacional. Para tanto, busca ser, muito
mais do que uma instituição acadêmica,
um veículo capaz de tangibilizar a ciência
em valor concreto para a sociedade, de
maneira orgânica. Sustentável.

Com esse objetivo, constituiu-se o Sistema
FGV de Produção de Bens Públicos.
Uma estrutura que conecta todos os
setores da Fundação, direcionando
ininterruptamente o conhecimento gerado
pela FGV para os espaços e projetos nos
quais podem gerar resultados para os
brasileiros.
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Através desse sistema, acaba o divórcio,
profundamente danoso à economia do
país, entre a pesquisa em estado puro e sua
aplicação. Com ele a pesquisa, definida como
prioridade absoluta dos investimentos diretos
da Fundação, deixa de ser um departamento
estanque. Um fim em si mesmo.
Pelo contrário. Na lógica da Fundação
Getulio Vargas, a pesquisa funciona como um
hub, que alimenta diretamente – e se reverte
em benefícios – para todas as suas áreas de
atuação.
Se reverte e integra o Ensino, formando
novos pesquisadores, criando novos campos
de aprendizado e trazendo temáticas de
mercado e de Estado para o centro de todas
as suas escolas, do direito à matemática.

Se reverte em disseminação, levando
dados de interesse da sociedade tanto
para o grande público quanto para os
formuladores de políticas governamentais
e investimentos privados.
Se reverte em aplicações diretas. Em
soluções de infraestrutura, sociais, de
economia, de educação, de saúde, de
logística, de segurança, de justiça. Levadas
diretamente a órgãos públicos e privados,
em todos os cantos do Brasil.
A pesquisa é, assim, a árvore, a partir
da qual frutificam Ensino, Disseminação
e Aplicação de bens públicos. É o que
veremos nas páginas a seguir, nas quais
conheceremos a produção do Sistema FGV
em 2019.

Fundação Getulio Vargas

O Sistema FGV de Produção
de Bens Públicos

Pesquisa

Ensino

ENSINO entrega
capital humano
capacitado
por meio de
desenvolvimento
profissional.

Disseminação

DISSEMINAÇÃO
entrega
conhecimento
“embalado” de
forma apropriada
para ser absorvido
por atores da
sociedade que
seguirão com
desenvolvimentos.

Aplicação

APLICAÇÃO
intervém, por
demanda, em
instituições públicas
e privadas de
forma a contribuir
com solução de
problemas básicos,
desenvolvendo
essas instituições
por meio de
tecnologia de
gestão, análises
prescritivas e
gestão da mudança,
para incremento de
eficiência e eficácia.
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Pesquisa
Para se voltar ao futuro, o Brasil precisa investir sistematicamente
em uma produção científica que traga respostas originais para os
desafios do país, bem como para enfrentar uma competição global
cada vez mais acirrada.

É

imprescindível, na visão da FGV, que as
iniciativas dos setores público e privado,
bem como das organizações sociais
brasileiras se apoiem, em larga escala, em
uma base de dados e experiências técnicas.
A academia, nesse contexto, transforma-se em
um think tank, um centro que irradia debates
e subsídios para a tomada de decisão eficiente
dos agentes do desenvolvimento nacional.
A Fundação é, hoje, o maior think tank e o
principal hub de pesquisa do país. Todas as
suas unidades e cursos, do direito à economia,

passando pela matemática, as ciências sociais,
a administração, a infraestrutura, a energia, o
compliance, o meio ambiente e a educação,
entre inúmeras outras esferas nas quais a FGV
atua, com estrutura própria, formam um amplo
e único sistema.
Em 2019, esse sistema alcançou uma
produtividade recorde, com projetos –
iniciados ou continuados – cujas diversidade,
profundidade e conexão com as grandes
questões nacionais ficarão evidentes nas
próximas páginas.
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Matemática e redução da criminalidade

A

pesquisa, implementada pela Escola
de Matemática Aplicada da FGV
(FGV EMAp), usa tecnologia e matemática
para aumentar a eficiência das políticas de
redução da violência no Brasil.
Para tanto, foram desenvolvidas metodologias,
modelos matemáticos e ferramentas de ciência
de dados para auxiliar os órgãos de segurança
pública na análise de padrões criminais,
de modo a otimizar a atuação policial e as
iniciativas voltadas para a prevenção.
Em 2019, o projeto foi executado em duas
cidades brasileiras – São Paulo e Rio de
Janeiro. O objetivo foi criar um sistema

para mapear, categorizar e integrar dados
públicos e privados relacionados à ocorrência
de crimes.
Foram, ainda, geradas ferramentas para
acessar, integrar e analisar as informações,
com a elaboração de metodologias capazes
de revelar padrões de atividades. Essa
estrutura possibilitará importantes avanços
na compreensão de como determinadas
características urbanas e sociais impactam
nas taxas e nos tipos de crime. A partir
desse trabalho, realizou-se a construção
de modelos matemáticos para otimizar as
estratégias voltadas à redução dos níveis de
violência, em todas as suas vertentes.
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Integração de dados e inteligência da ação policial

A

elevada criminalidade afeta o
desenvolvimento social e econômico do
Brasil. Os gargalos na integração de dados
que informem qualificadamente a ação
policial prejudicam a gestão da segurança
pública, como diagnosticado pelo Ministério
da Justiça.
Nesse sentido, a FGV desenvolveu, em 2019,
projeto visando integrar, nacionalmente, as
bases de dados sobre crimes para fornecer
novos e mais eficazes subsídios às forças
de segurança. Foram utilizadas as bases de
dados sobre registros criminais do Sistema
Nacional de Estatísticas de Segurança
Pública de Justiça Criminal (SINESPJC) e da
Secretaria Nacional de Segurança Pública
(SENASP). A partir da análise aprofundada
desses sistemas, o projeto almeja a
construção de uma nova ferramenta de
índices criminais, amparada na metodologia

Crime Harm Index (CHI), desenvolvida pelo
Departamento de Criminologia de Cambridge.
O projeto implementa, ainda, apoiado em
mecanismos científicos e inéditos, um
mapeamento de redes sociais, voltado
para a produção e estruturação de
informações que possam orientar tanto as
ações de inteligência quanto a formulação de
políticas públicas.
Por fim, a iniciativa da FGV prevê a construção
de uma nova base de dados, a partir da
aplicação de questionários a agentes da
segurança pública sobre as suas atividades
cotidianas. O levantamento contribuirá para
a compreensão dos principais desafios de
gestão no setor e, consequentemente, no
ganho de efetividade na alocação de recursos,
além de dar origem a um livro sobre a História
da Segurança Pública no Brasil.

70

Impacto Social 2019

Impactos econômicos da imigração
venezuelana em Roraima

C

om os recentes fluxos de migrantes e
solicitantes de refúgio para o estado de
Roraima, verificou-se um importante aumento
populacional na região e, consequentemente,
na demanda por bens e serviços. Base de
dados cedida pela Polícia Federal à FGV
mostra um salto no número de registros ativos
de venezuelanos no Brasil superior a 2.000%,
apenas entre 2014 e 2017.
Diante desse contexto, o projeto desenvolvido
pela Diretoria de Análises de Políticas Públicas
da FGV (FGV DAPP) avalia em que medida a
chegada desses imigrantes ao estado pode
ter influenciado o crescimento econômico
local, mesmo em uma conjuntura de reduzida
atividade na economia nacional, no período
recente.
A primeira etapa do projeto foi direcionada
para a análise de informações de órgãos

oficiais e institutos de pesquisa sobre
comércio exterior, arrecadação tributária,
mercado formal de trabalho e PIB, entre
outros indicadores. Cabe destacar que o
contingente de pessoas que se dirige para
Roraima com o propósito de atender os
imigrantes e assessorá-los em diversas
ações, financiadas pelo governo e/ou
outras instituições governamentais e não
governamentais, também é um fator que
pode gerar crescimento econômico.
Apoiada nesse estudo, a segunda etapa se
volta, então, para identificar as melhores
maneiras de se aproveitar o potencial do
fluxo migratório. A meta é contribuir para
uma dinâmica de desenvolvimento local
mais sustentável, condizente tanto com
a qualidade de vida da população nativa
quanto com a realidade dos migrantes e
solicitantes de refúgio.
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O perfil individual na violência do trânsito

O

Brasil ocupa a quinta posição no
ranking dos países com os maiores
índices de morte no trânsito, de acordo
com a Organização Mundial da Saúde. Os
números apontam para um quadro complexo,
suscitando questões sobre o papel do Estado
e dos cidadãos, bem como dos impactos dessa
questão na economia e na saúde pública.
Paralelamente, vê-se que o comportamento
humano é o principal responsável pela
ocorrência de acidentes de trânsito.
O projeto desenvolvido pela FGV ao longo
de 2019 busca avaliar o efeito da tomada de
decisão individual, induzindo mudanças de

humor e medindo as percepções relacionadas
à experiência no trânsito. Visa, com isso,
estudar metodologias e gerar métricas
específicas para rastrear os comportamentos
dos indivíduos e buscar medidas efetivas para
reduzir as infrações e a exposição a riscos de
tráfego.
Nesse sentido foi realizado, ainda, um teste
piloto com estudantes de graduação. Os
resultados indicam que as campanhas de
tráfego com cenas punitivas e fortes são
eficazes na redução do excesso de confiança
dos motoristas, tornando-os mais conscientes
de sua responsabilidade.

Mariana: meio ambiente e comunidade local

A

forma com que o país é capaz
de enfrentar grandes desastres
ambientais, pensando o meio ambiente
de forma integrada à economia, cultura
e, sobretudo, aos impactos e articulações
com os cidadãos e comunidades, nacional e
localmente, indicará o grau de capacidade
que o Brasil terá para atender, de forma
transparente, inclusiva e eficaz, às exigências
da sociedade contemporânea.

barragem de Fundão, em Mariana (MG), nos
direitos das comunidades locais atingidas.

É nesse sentido que a Fundação Getulio
Vargas atua como expert da força-tarefa
do Ministério Público Federal, criada para
investigar os danos do rompimento da

O resultado desse mapeamento servirá como
base para informar o processo de reparação
dos atingidos no âmbito do Termo de
Ajustamento de Conduta.

O projeto articula diversas unidades da
FGV, bem como uma série de metodologias
interdisciplinares, entre jurídicas,
econométricas e diversas outras, com o
objetivo de mapear e avaliar os danos
socioeconômicos decorrentes do rompimento
da barragem, ao longo da Bacia do Rio Doce.
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Juventude e trabalho

O

s últimos microdados disponíveis da
Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNADC) revelam que os jovens
foram os que mais perderam renda do trabalho
nos últimos cinco anos. Enquanto outros
grupos tradicionalmente excluídos (como
analfabetos, negros e moradores das regiões
Norte e Nordeste) apresentam reduções de
renda 2 vezes maiores do que a da média
geral, essa perda foi 5 vezes mais forte entre
jovens de 20 a 24 anos e 7 vezes entre os
adolescentes.
Nesse contexto, o objetivo do estudo
desenvolvido pela FGV Social foi o de
caracterizar a evolução trabalhista e
educacional dos jovens de 15 a 29 anos. Como
resultado, disponibilizou-se ao público um
banco de dados interativo que permite explorar
a diversidade de trajetórias observadas nesse
segmento e seus fatores determinantes.

De maneira geral, os dados levantados
pelo projeto indicam que os fatores
de queda de renda e aumento de
desigualdade entre os jovens são:
crescimento do desemprego, redução de
jornada de trabalho, queda do salário por
hora/ano de estudo.
Em meio ao grave cenário apontado
pela pesquisa, há algumas tendências
favoráveis: 1) A partir do primeiro trimestre
de 2017 as perdas na média de renda e o
aumento da desigualdade na faixa etária
são interrompidos; 2) Há melhoras, ainda
que modestas, na frequência escolar.
Mesmo assim, o panorama geral é
negativo. A proporção dos jovens de
15 a 29 anos que não estudam nem
trabalham subiu de 23,4%, em 2014, para
26,2% em 2019.
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Garantia de direitos humanos em projetos
de infraestrutura na Amazônia

O

projeto visa implementar um sistema
de monitoramento de riscos e impactos
em direitos humanos no contexto de grandes
projetos de infraestrutura na região amazônica,
tendo como modelo os efeitos da instalação e
operação da usina hidrelétrica de Belo Monte
no direito à moradia das populações locais.
Com a iniciativa, a FGV busca contribuir para
que os atores públicos e privados atuem de
forma preventiva, inserindo o planejamento
social no âmbito dos empreendimentos
econômicos. Nesse sentido, o projeto inclui:
1) A geração de uma matriz de análise, bem
como de indicadores específicos para o tema;
2) O compartilhamento dos resultados
auferidos com os atores estatais e não estatais

envolvidos na operação e fiscalização da usina
de Belo Monte;
3) Possibilitar a troca e eventual transferência
de tecnologia para projeto de infraestrutura
planejado para a região do rio Tapajós.

Pesquisa e desenvolvimento para
o setor de energia elétrica

N

a próxima década, diversos contratos
de concessão de energia elétrica
vencerão, criando um movimento
concentrado que pode ter fortes impactos
para o Brasil, no que tange o poder público,
a iniciativa privada e o cidadão.
Formular uma estratégia para lidar com
esse processo, que leve em conta tanto a
análise científica das experiências prévias
do setor no país quanto os modelos e
soluções implementadas com sucesso
internacionalmente, será essencial para a

segurança e o desenvolvimento energético
nacional.
A partir desse diagnóstico, a FGV implementa
um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento
que visa diagnosticar os principais problemas
nesse processo e propor alternativas para
orientar a decisão governamental. O trabalho,
iniciado em 2018, que mobilizou cerca de
20 docentes, pesquisadores e alunos da
Instituição em 2019, envolve o estudo
das atividades de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica.
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Um novo modelo de combate à malária

E

m 2019 a FGV, em colaboração com a
Fiocruz, desenvolveu um modelo
matemático para representar a relação entre
os tanques de piscicultura e a transmissão
de malária. A atividade contribui na
proliferação da doença em algumas partes
da Amazônia e, em particular, na região do
Alto Juruá, no Acre.

problema local, de modo a entender, entre
outros fatores, qual a contribuição relativa
dos tanques de piscicultura, em uso ou
abandonados, para a população total de
mosquitos.
Com base nessa avaliação, o estudo:

O controle desse processo depende da
limpeza dos tanques, atividade difícil e
cansativa, cujos benefícios ainda são pouco
conhecidos pelos piscicultores.

1) Projeta as melhores estratégias para enfrentar
o problema e, ao mesmo tempo, otimizar o
ganho econômico dos piscicultores, aspecto
essencial para dar sustentabilidade a qualquer
medida de controle;

Com o modelo – baseado no cenário
observado em Mâncio Lima, Alto Juruá
–, buscou-se um olhar mais atento ao

2) Analisa as interações entre população
local e os agentes do governo em relação à
contenção e ressurgimento de surtos da doença.
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Regras anticorrupção no âmbito dos BRICS

O

projeto investiga em que medida os
programas de conformidade corporativa
de empresas em operação nos países do BRICS
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul)
aderem às melhores práticas internacionais,
bem como se as respectivas legislações
domésticas seguem as recomendações e
os princípios adotados pelos países membros
da OCDE.
O trabalho de comparação entre regras e
práticas nacionais e internacionais permitirá
uma visão mais precisa sobre como os
BRICS implementam localmente suas regras
anticorrupção, assim como as diferenças e
semelhanças entre as soluções adotadas.

Por um lado, os resultados da pesquisa
fornecerão informações úteis à adoção de
novas medidas de integridade, no âmbito
nacional, que reforcem positivamente as
instituições dos países que compõem o
bloco. Por outro, ao contribuir para o debate
sobre o estabelecimento de práticas comuns,
favorecerá o desenvolvimento de mercados
institucionalmente mais próximos, gerando,
assim, novas oportunidades de crescimento.
Por fim, os resultados comporão uma base de
dados utilizáveis em negociações plurilaterais,
que busquem diretrizes compartilhadas para
programas de conformidade corporativa e
anticorrupção dos países do BRICS.

Estereótipos de gênero na representação
das protagonistas femininas

A

pesquisa da FGV busca identificar
a forma com que as protagonistas
femininas vêm sendo retratadas nas
produções brasileiras contemporâneas,
especialmente no que diz respeito aos
estereótipos de gênero, de modo a discutir a
participação da mulher no setor audiovisual.
O objeto do estudo são os filmes de ficção
lançados comercialmente entre 2002 e
2017, que tenham obtido no mínimo 500 mil
espectadores.
A partir da análise conjunta de dados e
estruturas narrativas, os resultados do
projeto sugerem que o cenário para os filmes

brasileiros de grande projeção, protagonizados
por mulheres, não é dos mais animadores –
seja na participação feminina na produção ou
em termos de representação nas telas.
Os filmes estrelados por mulheres significam
menos de 30% do total de lançamentos
brasileiros, bem como do número de
espectadores alcançados. A participação
feminina nas áreas de roteiro e direção é maior
nesse grupo, em relação à média geral do
cinema nacional, mas, ainda nele, continua a
ser minoritária. Um exemplo nítido de como
esse universo se mantém predominantemente
masculino.
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A economia da biodiversidade: ferramentas
de valorização comunitária

A

s certificações e os protocolos
comunitários vêm sendo cada vez mais
utilizados como forma de trazer equilíbrio para
as atividades econômicas, estabelecendo uma
estrutura regulatória que conjugue a promoção
do respeito aos direitos das comunidades
tradicionais e povos indígenas a um ambiente
de maior segurança para as empresas.

2) A realização de um estudo de percepção
e avaliação de indicadores públicos para
verificar o impacto dessas ferramentas
de regulação – protocolo e certificação –
na gestão do território, conservação da
biodiversidade e proteção de direitos;

Partindo dessa premissa e tendo como base
6 estudos de casos, o projeto tem entre os
seus objetivos:

3) Estabelecer diretrizes para garantir
uma prática “justa e equitativa” junto às
comunidades locais no uso industrial da
biodiversidade, conforme estabelecido pela
Lei da Biodiversidade;

1) Identificar os obstáculos e as oportunidades
para os desenvolvimento de negócios que
envolvam a comercialização de ativos da
biodiversidade brasileira, em parceria com as
comunidades locais;

4) Construir uma metodologia específica
para a elaboração de protocolos
comunitários, que possa ser aplicada
por comunidades tradicionais e povos
indígenas.
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Fortalecimento dos povos e das organizações indígenas

O

s encontros promovidos pela FGV Direito
São Paulo deram origem, em 2019, a
um projeto de estudos e publicação de
pesquisas sobre o ambiente jurídico e as
especificidades dos povos e organizações
indígenas, especialmente em temas como
liberdade associativa, tributação e parcerias
com o poder público.
A obra resultante contou com a contribuição
e colaboração de pesquisadores e de
lideranças indígenas e abordou tanto o
debate da teoria jurídica voltada ao tema,
em suas variáveis e evoluções
contemporâneas, no Brasil e no mundo,
quanto uma diversidade de casos concretos,
vivenciados no país.

O projeto representou, ainda, uma
articulação entre a academia e as
instituições públicas e privadas na
discussão e formulação de propostas para
enfrentar os desafios que se impõe, hoje, a
essas populações. Com esse objetivo, teve
o apoio e participação da Ford Foundation,
da União Europeia, do Instituto C&A, do
Instituto Arapyaú, do Instituto Cidadania
Empresarial e da Fundação Lemann
no âmbito do Projeto Sustentabilidade
Econômica das Organizações da Sociedade
Civil, desenvolvido pelo Grupo de
Institutos, Fundações e Empresas (GIFE) e
pela FGV Direito São Paulo, em articulação
com o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA).
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Água para todos: uma análise de políticas públicas

O

Água para Todos é um programa
do governo federal que promove a
implantação de cisternas para famílias de baixa
renda residentes na zona rural e sem acesso à
rede pública de abastecimento de água.
A pesquisa desenvolvida pela FGV em
2019 analisou o período que vai desde a
implementação do projeto, em 2011, até o
primeiro semestre de 2018, sistematizando
mais de 20 estudos sobre os principais
resultados auferidos. Utiliza, ainda, a série
histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) sobre a cobertura do
abastecimento de água.

No Nordeste rural, entre 2004 e 2017, a
cobertura de famílias com acesso à água
canalizada passou de 31,5% para 65,1% dos
domicílios. Entre os 20% mais pobres,
concentrados no Semiárido, esse número se
ampliou de 19% para 51%.
A conclusão foi de que o Água para Todos
atende aos critérios de relevância social,
eficácia e efetividade e contribuiu para a
universalização do acesso à água. Trata-se
de uma experiência estratégica tanto
nacionalmente, para a formulação de políticas
públicas, quanto internacionalmente, como
modelo a ser adaptado para outros países e
regiões que enfrentem problemas similares.
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Lava Jato: lições globais para o combate à corrupção

A

Operação Lava Jato, por seu ineditismo,
dimensão e caráter disruptivo, pode ser
utilizada como base para a construção de
políticas públicas de combate à corrupção, não
somente no Brasil como também no exterior.
A pesquisa, realizada em colaboração com a
Transparência Internacional, busca identificar
lições da Operação, com três vetores específicos:
1) Sistematizar o conhecimento sobre as causas
da Lava Jato e seus impactos institucionais;

2) Produzir recomendações oriundas da
experiência auferida pela Força tarefa para
a melhoria da qualidade e eficácia das
políticas de combate à corrupção, nacional
e internacionalmente;
3) Desenvolver os instrumentos necessários
à transferência do conhecimento
acumulado no processo para outros países
e organismos internacionais especializados
no assunto.

Os custos das campanhas eleitorais
no Brasil e as novas tecnologias

A

construção de amplos bancos de
dados e a adaptação de instrumentos
de intervenção e avaliação já conhecidos
em outras áreas da pesquisa científica
transformaram – positivamente – a análise das
políticas públicas brasileiras nos últimos anos.
Quando comparadas a essa evolução, o olhar
para o funcionamento do nosso sistema
político ainda deixa a desejar. A maioria das
propostas não tem nem base empírica sólida
nem escala suficiente, primando, assim, pela
generalização de casos específicos. Esse
descompasso traz dificuldades consideráveis
para a própria renovação do sistema, ao limitar
a compreensão dos desafios institucionais,
econômicos e culturais que dificultam a
implementação de soluções inovadoras.
O estudo desenvolvido pelo Centro de Política
e Economia do Setor Público da FGV (FGV
Cepesp) se propõe a superar esse gargalo,
de modo a que o debate sobre a inovação no

sistema político brasileiro também possa ser
baseado em evidências empíricas, com rigor
teórico e metodológico.
Nesse sentido, o projeto se voltou para os custos
da campanha eleitoral no Brasil, com foco na
eleição para a Câmara de Deputados, que tem
sido objeto da maioria das propostas de reforma
política. São analisados quatro pilares:
1) A influência financeira nos resultados
eleitorais;
2) O percentual dos recursos de campanha que
não foram declarados à Justiça;
3) Como a legislação brasileira sobre
financiamento se compara com a adotada em
outros países;
4) Os métodos de persuasão da era digital e
o protagonismo da tecnologia na redução dos
gastos eleitorais.
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Ensino
Ensino é conhecimento. Produtividade. Democracia. Somente
por meio de uma estrutura voltada para a sociedade, que una a
excelência acadêmica à aplicabilidade frente aos principais desafios
do país, será possível transformar a mão de obra brasileira em
capital humano com resultados concretos para o cidadão.

C

om base nessas premissas, a Fundação
Getulio Vargas dá prioridade, na
área de ensino, para temas como a
gestão pública, as práticas educacionais que
alimentem a inovação – imprescindível para
agregar valor à cadeia produtiva nacional –, a
qualidade das escolas, a tecnologia, a justiça,
a difusão da ciência, o empreendedorismo
e a sustentabilidade. Acessíveis a toda a

população brasileira, através de iniciativas
que, a partir da FGV, se irradiem para diversos
espaços, grupos e instituições, públicas e
privadas, em todo o país.
Ao longo de 2019 esse compromisso
se materializou em um conjunto integrado
de projetos, alguns dos quais são expostos
a seguir.

Direito e desenvolvimento: uma parceria
com o poder Judiciário

O

Programa Direito e Economia para
Membros do Poder Judiciário, parte
do Mestrado e Doutorado em Direito da
Regulação da FGV Direito Rio, leva ao
Poder Judiciário brasileiro uma formação
interdisciplinar, de modo a manter e
disseminar conhecimento atualizado
sobre um campo estratégico para o
desenvolvimento nacional. Trata-se de área
que está, hoje, no centro dos principais
debates sobre o impacto social do Direito,
no Brasil e no mundo.

Em 2019 implementou-se a segunda fase
do projeto, com a celebração de Termos de
Cooperação junto ao Tribunal Regional Federal
da 3ª Região/EMARF (TRF3), o Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná/EMAP (TJPR) e
o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região/
Escola Judicial (TRT9). Ao longo do ano,
foram estabelecidos os métodos específicos
de ensino e avaliação, e ministradas, para os
membros dos três órgãos, mais de 200 horas/
aula, referentes ao ciclo de formação, com a
continuidade prevista para 2020.
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Os impactos da tecnologia no desenvolvimento
infanto-juvenil

A

exposição de crianças e jovens às
tecnologias digitais trouxe uma
série de desafios para a sociedade, com
destaque para o campo jurídico. De modo
a inserir a questão na estrutura de ensino
e debate acadêmico, a escola de Direito da
Fundação em São Paulo (FGV Direito São
Paulo) desenvolveu, em 2019, uma disciplina
voltada ao tema. Através dela, os estudantes
da FGV conceberam, gerenciaram e
executaram projetos de intervenção
social efetiva. O curso foi organizado em
três ciclos: formação do time e liderança;
imersão no tema; execução. Ao final, foram
realizados quatro projetos:
1) Uma proposta de regulamentação sobre a
publicidade infantil em plataformas digitais
com suporte em vídeo.

2) Um aplicativo que implementa as
determinações da Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD) para brinquedos conectados.
3) Uma proposta de selos temáticos para
canais de conteúdo infantil de boa qualidade
no YouTube.
4) Um jogo didático, voltado para escolas,
abordando dilemas relacionados ao
cyberbullying.
A disciplina contou com diversos parceiros,
que participaram do desenvolvimento,
avaliação e divulgação dos projetos elaborados
pelos estudantes, como por exemplo: Google,
Instituto Alana, Instituto Palavra Aberta,
Safernet, Instituto Fazendo História, Faculdade
Cásper Líbero, Nic.br, Idec, Procon e Conar.
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Excelência e inovação na gestão pública

S

empre comprometida com a inovação e
excelência em sua estrutura acadêmica,
de modo a oferecer aos milhares de alunos –
dentre eles uma ampla parcela de bolsistas,
de todas as regiões do Brasil – o que existe
de mais avançado no ensino, nacional e
internacionalmente, a FGV criou, em 2019,
novas estruturas curriculares. A seguir,
alguns destaques nesse sentido:
» Graduação e Mestrado em Políticas
Públicas e Governo em Brasília. A Fundação
inaugurou na capital do país, por meio da
Escola de Políticas Públicas e Governo
(FGV EPPG) toda uma nova grade de
ensino voltada a formar gestores com as
ferramentas mais eficientes e inovadoras
na administração de bens públicos, seja na
atuação direta dentro do Estado brasileiro,
seja nas relações e parcerias desenvolvidas
a partir da inciativa privada.
» Mestrado Profissional em Economia e
Finanças em Brasília. Segue linha paralela a
da estrutura voltada para a gestão pública,
mas com um olhar para as melhores
práticas e para a capacidade de diagnóstico
e planejamento eficientes na área
econômica, de acordo com o que se pensa
e faz de mais atual em termos globais. Ao
mesmo tempo, aprofunda o acesso a essa
estrutura na capital, região central para
o desenvolvimento do país, não apenas
por sua posição estratégica como por
irradiar sua influência para o Centro-Oeste
brasileiro.

» Tecnologia e compromisso social no Direito.
Para oferecer ferramentas e tecnologias
capazes de abordar de forma criativa, justa
e transformadora as profundas mudanças
na área do Direito, no Brasil e no mundo,
formando profissionais adaptados para
pensar novas estruturas de gestão e políticas
públicas, bem como de atuar na vanguarda
do mercado, nacional e internacionalmente,
foram incorporadas à graduação, de forma
obrigatória, as disciplinas de Ciência de
Dados e Programação. Junto a essa iniciativa,
foi implementada, no Rio, a iniciativa “Field
Projects”, que desenvolve um programa de
atividades práticas para os alunos, de modo a
fomentar o voluntariado e o impacto social na
esfera jurídica.
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O aluno como protagonista

A

implementação do método PBL
(Problem Based Learning) na graduação
de economia da Fundação Getulio Vargas
teve início em 2013, através da Escola de
Economia de São Paulo (FGV EESP) e, em
2019, apresentou importantes saltos, a partir
do Núcleo de Acompanhamento Pedagógico
(NAP) e do Programa de Orientação
Profissional e Emocional (POPE).
A FGV avança para gerar futuros profissionais
que respondam a um dos maiores desafios
para o desenvolvimento brasileiro: o aumento
de produtividade a partir da capacidade
de análise crítica, inovação, criatividade e
incorporação de permanente julgamento ético
nas atividades exercidas.
Com esse objetivo foi institucionalizado, em
2019, um sistema de contínua avaliação e

formação de professores e alunos, bem
como de implementação de material
didático. O trabalho está sendo conduzido
por meio do NAP e inclui o treinamento e
reciclagem dos professores da FGV.
Junto a essa estrutura, a Fundação investiu
no desenvolvimento do Programa de
Orientação Profissional e Emocional – o
POPE, criado em 2018. Seguindo os novos
parâmetros de excelência exigidos para a
atuação em alto nível nos setores público e
privado, o POPE se volta para a capacitação
emocional dos alunos frente às exigências do
mercado de trabalho. Tão importante quanto,
busca formar cidadãos que propaguem a
missão da FGV para além das fronteiras
da Instituição, comprometendo-se com o
desenvolvimento nacional e a geração de
bens públicos.
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A formação de multiplicadores e a ciência aplicada
em núcleos regionais

A

descentralização da produção de
conhecimento, através de núcleos de
ensino que se espraiem pelas diversas regiões
do país, é essencial para a formação de
quadros de alto nível para os setores público
e privado, bem como para a criação de novos
polos de pesquisa.
De maneira a contribuir com esse processo,
a Fundação Getulio Vargas implementa
os programas de Mestrado e Doutorado
Interinstitucional (MINTER e DINTER) em
Administração, aprovados pelo CAPES. O
trabalho tem como metas principais:
1) A ampliação do capital humano qualificado
para o desenvolvimento socioeconômico,
cultural, científico-tecnológico e de inovação.

2) A formação de docentes para a
implementação de novos programas de pósgraduação stricto sensu fora dos centros
consolidados de ensino e pesquisa.
Com ampla experiência nesse campo e
diversos resultados nos últimos dez anos,
pode-se destacar, em 2019, a conclusão
do trabalho da FGV, iniciado em 2011, junto
à Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP). Somente em 2019, foram titulados
10 novos multiplicadores na Universidade,
que, de acordo com os objetivos do projeto,
alimentarão um núcleo regional de fomento
ao ensino e pesquisa, associando o setor
público ao privado. Esses profissionais,
junto aos formados nos anos anteriores,
contribuirão para:
» A criação e fortalecimento de temas de
estudo que respondam a necessidades
regionais e ampliem o comprometimento
institucional com o desenvolvimento local.
» O surgimento de novas vocações para
pesquisa.
» O estabelecimento de parcerias
duradouras entre programas de pósgraduação, grupos de ensino e pesquisa
e empresas e organizações públicas ou
privadas, tendo em vista a disseminação
da competência nacional em ciência e
tecnologia.
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Lideranças empreendedoras e visão interdisciplinar

A

formação de empreendedores voltados
para o desenvolvimento tecnológico
e o aumento de produtividade passa, hoje,
por um ensino interdisciplinar. Com essa
premissa a Fundação Getulio Vargas enfatiza
a nova fase, em 2019, do programa Intent,
que, em 2018, recebeu o Prêmio Angrad
de Inovação em Ensino e Aprendizagem,
da Associação Nacional dos Cursos de
Graduação em Administração, e o Prêmio
SEBRAE de Educação Empreendedora, na
categoria prata. O projeto foi incorporado à
grade curricular da Escola de Administração
de Empresas de São Paulo (FGV EAESP)
e aberto para os alunos de Administração
Pública e Direito de todas as escolas da FGV.
O Intent desafia professores e alunos a
ressignificarem seus papéis. No lugar da
verticalidade, cria-se o conceito de time,
que transforma o espaço do ensino em um
ambiente propício à criatividade, de acordo
com o que fazem as instituições, públicas ou
privadas, que lideram a inovação, em termos
globais. Nesse contexto, os Team Leaders
(TL), equivalem aos professores; e os Team
Members (TM), aos alunos. Desenvolvese, assim, uma estrutura de liderança,
mas que leva os estudantes a assumirem
a responsabilidade por seu crescimento
individual, bem como pelo desempenho dos
companheiros e da equipe como um todo,
com base em resultados. A seguir, algumas
competências que o programa busca
desenvolver:
Relacionamento: liderança do grupo;
interação com o time, clientes e parceiros;
colaboração e apoio ao desenvolvimento
dos outros.

Ação: engajamento nos projetos;
transformação de teoria em prática;
capacidade de retrospecção.
Impacto: entrega e qualidade; efeitos da ação
e resultados atingidos.
Conclusão: Com uma formação ampla e
atualizada, voltada para a capacidade de inovar
e, ao mesmo tempo, de atingir metas concretas,
os “Intenters” – como são chamados os team
members do Intent – estão aptos a ingressar
no mercado de trabalho e a dirigir suas
carreiras com mais segurança, protagonismo
e espírito colaborativo. Têm, dessa forma,
uma alta probabilidade de se tornarem líderes
de mudanças sociais e organizacionais, em
benefício do desenvolvimento nacional, venha
ele do setor privado ou público.

Fundação Getulio Vargas

História, Ciências Sociais e Economia:
um olhar para o ensino médio

C

om base em sua missão de entregar
bens públicos para a sociedade, a FGV
busca ir além da renovação e ampliação
de sua estrutura de ensino para ultrapassar
as fronteiras da própria Instituição. Nesse
âmbito, uma das metas é criar pontes com
o Ensino Médio, de forma tanto a ampliar os
horizontes dos professores e alunos como em
disponibilizar a eles o acesso ao acervo de
conhecimento da Fundação.
As áreas de história, ciências sociais e
economia, nas quais a FGV teve e tem atuação
pioneira, com um dos mais importantes

bancos de dados e centros de produção
científica do país, foram prioridades nesse
processo, em 2019. A seguir, alguns destaques
alcançados ao longo do ano:
1) Programa “Usos de fontes históricas
em sala de aula”
O projeto é voltado para a capacitação
e atualização de alunos de licenciatura e
professores de História e áreas afins em um
campo cada vez mais debatido no país e no
mundo: a concepção e produção de materiais
didáticos a partir do uso de fontes históricas.
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Por meio de uma série de oficinas/
workshops, os participantes do programa,
gratuito e aberto a instituições públicas e
privadas, trabalham em duas frentes:

domínio técnico e conceitual sobre diversas
metodologias nesse campo, voltadas para
a aplicação dentro do espaço escolar. O
trabalho foi realizado em três etapas:

» O acesso e treinamento para o estudo e
utilização de documentos históricos originais
catalogados e disponibilizados publicamente
no acervo de arquivos pessoais do FGV
CPDOC, a partir de uma amostra piloto.

Etapa 1: Aulas e palestras com especialistas
no tema.

» O desenvolvimento prático, a partir desse
trabalho, de material didático original.
2) O Audiovisual como ferramenta: ensino e
realização
A mudança nas estruturas de educação
e produção de conhecimento, das novas
formas de comunicação até a busca por
maior horizontalidade entre emissores
(professores) e receptores (alunos), torna
obrigatória a evolução nos métodos e
mídias utilizados em sala de aula. No Brasil,
as áreas dos ensinos Fundamental e Médio,
particularmente no setor público, ainda
não oferecem ferramentas suficientes aos
professores, de modo a que atendam essas
demandas, diretamente, bem como ao se
tornarem multiplicadores nas instituições em
que atuam.
Com esse panorama em vista, a FGV
desenvolveu, em 2019, o programa
“Audiovisual em sala de aula: ensino e
realização”. A iniciativa – parte do projeto
Pesquisa, ensino e inovação nas Ciências
Sociais e na História –, visa capacitar
professores dos ensinos Fundamental e
Médio para utilizarem – e multiplicarem – o
audiovisual como ferramenta de produção e
construção de saber.
Ao longo de uma série de encontros em 2019,
20 participantes, de diferentes instituições de
ensino, foram apresentados e desenvolveram

Etapa 2: Criação e apresentação de roteiros
de filmes.
Etapa 3: Seleção de dois roteiros de curta
metragem, direcionados à utilização nos
ensinos Fundamental e Médio, para serem
produzidos com a equipe de técnicos de
audiovisuais do FGV CPDOC.
3) Experiência FGV
Trata-se de um programa de extensão
voltado para os alunos de Ensino Médio das
redes pública e privada que tenham interesse
em cursar Ciências Sociais. Através dele, a
Fundação oferece um olhar detalhado para
a profissão e suas possibilidades, hoje e nas
próximas décadas, tendo como base uma
abordagem interdisciplinar.
Com isso, dá subsídios, a partir de uma
estrutura e de professores de excelência, para
que os jovens alunos escolham sua carreira
e planejem seu futuro profissional, de modo
a aproveitar ao máximo as oportunidades
desse campo de atuação. O curso, totalmente
gratuito e com 16 horas de duração, teve, em
2019, um total de 115 alunos inscritos.
4) Introdução à Economia no Ensino Médio
A FGV realizou, em 2019, duas edições do
curso de economia para alunos do Ensino
Médio de escolas públicas e privadas do Rio
de Janeiro. Através da inciativa, ministrada
pela FGV EPGE, foram apresentadas e
discutidas, em linguagem acessível para
a faixa etária, mas com base em sólido
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conhecimento teórico, as maneiras como o
estudo e a formulação econômica podem
ser utilizados para a reflexão e formulação
de soluções inovadoras para problemas
vivenciados no dia a dia.
5) O ensino de Direitos Humanos integrado
à grade curricular
O Programa, realizado em parceria com
o Núcleo de Informação e Coordenação

do Ponto BR (NIC br), consiste na
elaboração de 16 cursos online gratuitos
sobre a área de direitos humanos,
voltados para educadores dos ensinos
Médio e Fundamental. A grade online
criada pela FGV visa levar aos professores
da área, em todo o Brasil, maneiras
práticas de integrarem a temática
de direitos humanos às disciplinas já
ministradas, evitando-se a necessidade de
iniciativas extracurriculares.
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O estudo sobre as Forças Armadas: conhecimento
e cooperação acadêmica

A

s Forças Armadas, em todo o mundo e
ao longo da história, assumem um papel
estratégico, tanto na cooperação técnica,
científica e acadêmica com a sociedade civil
quanto no permanente trabalho de integração
nacional e estímulo a uma economia de
inovação. A Fundação Getulio Vargas atua
decisivamente para ampliar esses laços de
colaboração, em diversas esferas, da gestão
à pesquisa, conforme já exposto no presente
relatório.
Vale, no entanto, destacar duas iniciativas
de 2019, especificamente na área de ensino,
voltadas para levar aos estudantes da
Fundação um conhecimento mais profundo
das instituições militares, ampliando, assim,
o espaço para futuras parcerias, estudos e
projetos. No âmbito da FGV e para além de
suas fronteiras:
1ª Edição do Curso de Sociologia da
Profissão Militar
O objetivo do curso, lançado em 2019,
é oferecer aos alunos uma perspectiva
socioantropológica sobre a identidade
militar, principalmente por meio de um
exame analítico do cotidiano e da estrutura
profissional na qual atuam os oficiais do
Exército.
Junto a leituras e discussões em sala de aula
sobre o tema, o curso inclui experiências de
campo, com imersões na Academia Militar das
Agulhas Negras e em guarnições do Exército
na Amazônia.
Em função dos bons resultados e do
interesse auferido em 2019, já está prevista a
continuidade da iniciativa em 2020.

O Laboratório de Estudos sobre Militares
(LEM)
O projeto, em 2019, consolidou uma equipe
de estudantes e colaboradores permanentes
em torno do tema. A efetividade e
continuidade do núcleo de ensino estimula,
paralelamente, o desenvolvimento dessa
linha de pesquisas, no âmbito histórico e
sociológico, dentro e fora da FGV.
No médio e longo prazos, o LEM visa
aprofundar o papel da FGV como
referência no Brasil em estudos sobre as
Forças Armadas, na área das Ciências
Sociais, campo no qual ainda é possível
um importante salto em termos de volume
e qualidade de produção científica. O
trabalho envolve a cooperação acadêmica,
especialmente com o Exército, abrindo
espaço para o intercâmbio estrutural
entre o conhecimento gerado no âmbito
militar e o produzido na esfera da sociedade
civil brasileira.
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Uma nova visão de economia: sustentabilidade
e capitalismo social

O

investimento no impacto social da
atuação acadêmica e, futuramente,
profissional de seus estudantes compõe
vertente central do ensino da FGV,
consequência de sua própria missão
institucional. Dois exemplos desse trabalho –
e compromisso – em 2019, são a Formação
Integrada para Sustentabilidade (FIS),
no contexto do Centro de Estudos em
Sustentabilidade, e o programa Negócios com
Impacto Social (NIS), coordenado pelo Centro
de Empreendedorismo e Novos Negócios.

Em 2019, os estudantes formaram grupos
de trabalho em conjunto com jovens
da região de Heliópolis, atuando para
realizar um diagnóstico dos problemas e
oportunidades locais. Além das pontes
com a iniciativa privada e o terceiro setor,
geradas pela participação da Coca-Cola e da
Artemísia no projeto como parceiras, foram
criados indicadores socioeconômicos e de
vulnerabilidade social referentes à comunidade.
Formação Integrada para Sustentabilidade
(FIS)

Negócios com Impacto Social (NIS)
O objetivo do curso é desenvolver uma nova
visão de negócios, baseada no capitalismo
inclusivo. Para tanto, os alunos de graduação
em economia, em São Paulo, estudam
e vivenciam, no cotidiano, os desafios
enfrentados pela juventude de baixa renda.

O curso aplicou diferentes campos do
conhecimento a problemas práticos
enfrentados pela sociedade brasileira na
área socioambiental. Como consequência,
os estudantes formularam dois projetos, um
voltado para a gestão sustentável e outro para
a formação e conscientização ambiental.
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Imersão nos setores público e privado: desafios reais

A

gestão pública e a privada eficientes
exigem, hoje, profundo conhecimento
técnico, abertura para a sociedade e
soluções criativas e sustentáveis, de longo
prazo. É essencial que os futuros gestores
tenham compromisso com decisões
baseadas em dados e análises científicas,
mas, também, acesso à experiência de
quem está na “frente de batalha”. Um olhar
simultâneo e indissociável para os números e
para as pessoas.
A FGV tem como marca, justamente, essa
dupla visão, na qual o trabalho acadêmico
e a vivência prática fazem parte de um
mesmo processo de aprendizado e formação

profissional. Por isso, em 2019, um dos
grandes investimentos e diferenciais dos
cursos de graduação em Administração
Pública e em Administração de Empresas
foram as imersões, parte obrigatória da
grade curricular da Fundação. Elas se
dividiram da seguinte forma:
Na Administração Pública
Os alunos vivenciaram e analisaram a rotina
diária de organizações públicas federais,
estaduais, municipais e internacionais.
Nesse contexto, acompanharam projetos
e, eventualmente, ajudaram a refletir sobre
soluções para os problemas detectados.
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» Imersão profissional no governo
federal: durante uma semana, os alunos
acompanham o cotidiano de órgãos
formuladores de políticas públicas, de modo
a entender seus processos de estruturação,
implementação e monitoramento de
projetos, na esfera nacional.

importância de promover a diversidade
como fator de desenvolvimento, a Conexão
Sul-Sul leva aos alunos a oportunidade de
observar e lidar com as diferenças culturais
que impactam na gestão e nas políticas
públicas.
Na Administração de Empresas

» Imersão local: tem como objetivo o
conhecimento de experiências inovadoras
de gestão social e de desenvolvimento
econômico, com foco em políticas
públicas, combate à pobreza e promoção
da cidadania. O aspecto crucial é a
visita a diferentes regiões do Brasil,
onde a experiência direta se reflete em
entendimento e reflexão prática sobre as
políticas locais e sua contribuição para o
crescimento do país.
» Conexão Sul-Sul: oferece aos alunos a
oportunidade de acompanhar programas
e projetos sociais voltados para os
países da América Latina e Caribe, Ásia,
África e Oceania. O objetivo principal da
Conexão Sul-Sul é potencializar o ideal de
solidariedade e sensibilidade para com os
complexos problemas encontrados nessas
nações, tanto em termos de políticas sociais
relativas à pobreza, desigualdade social e
desenvolvimento como nas questões de
administração pública. A FGV proporciona
o contato com a realidade regional,
seja in loco, ou por meio de centros e
organizações internacionais voltadas aos
respectivos países. Considerando a crescente

Em 2019, a se destacar o Business Platforms
for Sustainability (BPS). Através do
programa, os alunos foram expostos ao
contexto e aos desafios enfrentados por
empresas que usam tecnologias de ponta
para desenvolver novas proposições de valor
na forma de BPS’s. Ao longo de uma semana
de imersão, tiveram que resolver problemas
da vida real, formulados em conjunto pelos
gerentes das empresas e o corpo docente da
FGV.
Dinâmica de imersão
» Durante todas as manhãs da semana de
imersão, os alunos visitaram ou tiveram
acesso aos gerentes e funcionários das
empresas, bem como aos usuários e partes
interessadas das plataformas. Com base
nessa experiência, precisaram entender a
história da Instituição, sua tecnologia e o
perfil dos usuários, dentre outros fatores.
» À tarde, os grupos receberam instruções
para a tarefa, que consistia em solucionar
cinco desafios (um por dia) com o apoio das
ferramentas e teorias fornecidas.
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Disseminação
Todos os países e sociedade que alcançaram altos patamares de
desenvolvimento e qualidade de vida tiveram e têm como pilar uma
sociedade participativa, capaz de influir nos debates e decisões
públicas, bem como de instigar, tanto na esfera individual quanto no
ambiente da iniciativa privada, uma visão criativa e plural.

P

ara alcançar esse patamar, tão
importante quanto alimentar a
produção cientifica e acadêmica de
vanguarda é conectá-la a quem está na ponta
do sistema. Dos gestores aos professores,
estudantes, jornalistas e empreendedores.
Mas como transformar esse ideal em
realidade? Como, na sociedade da
comunicação, disseminar conhecimento?

Para a FGV, a resposta está na busca
incessante para que o material – produzido
pela Instituição, de pesquisas e estudos de
projetos e debates, além de iniciativas de
suas escolas e centros – esteja acessível ao
público. O resultado desse trabalho, em 2019,
está expresso em publicações, eventos e
programas, nas mais diversas áreas, como
atesta o relato, resumido, do presente
capítulo.

A democratização do conhecimento

I

niciativa pioneira da FGV em 1973, o CPDOC
reúne um dos mais importantes acervos de
História contemporânea do país, criado para
reunir, preservar e dar acesso público a uma
parte essencial da memória nacional.
Hoje, o CPDOC tem valor inestimável ao dispor
de 219 fundos arquivísticos em seu Programa
de Arquivos Pessoais, somando a mais de dois
milhões de páginas de documentos históricos
textuais, impressos e manuscritos, mais de
107 mil registros audiovisuais tratados,
organizados e disponíveis para consulta
pública, e mais de oito mil horas de gravação
do Programa de História Oral. O material é

fruto das mais de mil entrevistas com figuras
históricas, como Juscelino Kubitschek, Carlos
Chagas Filho e Ernesto Geisel. Somente em 2019,
foi realizado pela FGV um investimento superior
a R$ 3 milhões na preservação e disponibilização
desse conjunto de documentos ao grande público.
No período, a FGV avançou decisivamente,
ainda, na democratização da história e da cultura
brasileiras a partir do desenvolvimento do projeto
Difusão e Educação Patrimonial do Acervo
Histórico do CPDOC. O principal objetivo, em
linha com os valores centrais da FGV, é ampliar
o uso do acervo do CPDOC para novos públicos,
além do acadêmico, especialmente para escolas
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» A criação de uma sala multimídia na Casa
Acervo para receber visitas de estudantes dos
ensinos Fundamental e Médio.
» A produção de um game educativo com base
no arquivo Getúlio Vargas, a ser disponibilizado
gratuitamente.
Além desses produtos, foram implementados:

e professores. Em 2019, podem-se destacar
algumas iniciativas fundamentais nesse
sentido:

» O Projeto de Constituição e divulgação do
maior acervo nacional de “Memória das Ciências
Sociais no Brasil”, nos moldes de um dicionário
biográfico audiovisual. O banco conterá
entrevistas com importantes cientistas sociais
brasileiros, nas quais analisarão sua história e
trabalhos.

» O desenvolvimento da exposição virtual “Saio
da vida para entrar na história”: Getúlio Vargas
e a Propaganda Política (1930-1954), lançada
ao público no final de 2018.

» Oficinas de uso de fontes históricas para
professores de História e estudantes de
licenciatura. Criadas em 2018, passaram a ser,
em 2019, uma iniciativa permanente da FGV.

A memória das mulheres brasileiras

H

á, no Brasil, um importante gargalo na
preservação e no acesso à história e
aos arquivos pessoais de mulheres que, em
diversos campos, tiveram influência decisiva
nos rumos do país. Enfrentar esse problema
representa, hoje, uma tarefa que serve ao
interesse nacional e à preservação, para as
gerações futuras, de uma memória do Brasil,
profunda, verdadeira e plural.
Com base nesse diagnóstico, a FGV
implementou, em 2019, em parceria com o
Center For Research Libraries, um projeto
para a completa digitalização do acervo
feminino do CPDOC, no âmbito do Global
Collections Initiative. A iniciativa ampliará
exponencialmente o alcance desses arquivos
e da história dessas mulheres, que, através

de suas lutas, na literatura, no mundo do
trabalho e da organização sindical, na política
e na cultura, ajudaram a moldar um Brasil
democrático, diverso e inovador.
Serão totalmente digitalizados e abertos
não somente aos acadêmicos e estudiosos
como ao grande público, de forma gratuita,
os acervos de: Almerinda Farias Gama
(4 documentos), Anna Amélia de Queiroz
Carneiro de Mendonça (4.984 documentos),
Delminda Aranha (1.487 documentos),
Hermínia Collor (50 documentos), Hilda
Machado (74 documentos), Luiza Aranha
(341 documentos), Niomar Moniz Sodré
(36 documentos), Rosalina Coelho Lisboa
(190 documentos) e Yvonne Maggie
(331 documentos).
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Políticas públicas, sociedade, educação:
o Brasil em debate

A

realização de eventos abertos ao público
é uma das principais ferramentas de
disseminação do conhecimento da FGV,
seguindo seu compromisso com a promoção
de debates de excelência no campo
acadêmico. Somente em 2019, foram mais de
812 eventos realizados ou correalizados por
todas as escolas, impactando diretamente
dezenas de milhares de pessoas.
Amplamente divulgados e voltados para
temas atuais e de interesse social, as iniciativas
levaram ao grande público, bem com a
professores e estudantes de todo o Brasil,
pesquisas, dados e análises de especialistas nas
mais diversas áreas. A seguir, alguns destaques
entre os eventos promovidos pela FGV ao
longo de 2019:
O uso de Big Data, Inteligência Artificial
e métodos experimentais para explorar o
passado
Em mais uma iniciativa de cooperação
acadêmica internacional, a FGV promoveu, em
julho de 2019, o debate pioneiro sobre o uso de
tecnologia na pesquisa histórica abordando o
impacto do Big Data, da Inteligência Artificial
e de métodos experimentais no campo da
História e das Ciências Sociais.
III Encontro Internacional sobre Futebol
Feminino na América do Sul
A iniciativa visou congregar atletas e
profissionais que atuam no universo do futebol
feminino, bem como estudiosos do tema, de
modo a debater os problemas e os potenciais
para o desenvolvimento da prática do esporte
no continente, com seu enorme impacto
sociocultural. O evento ganhou relevância ainda

maior às vésperas da Copa do Mundo Feminina
de 2019, que consagrou o novo momento do
esporte, nacional e internacionalmente, e pôs
em pauta os gargalos ainda enfrentados pelas
atletas e a importância de se dar visibilidade
ao tema. O encontro no Rio de Janeiro dá
sequência aos seminários organizados em São
Paulo (em setembro de 2018) e Buenos Aires
(em novembro de 2018).
Narrativas locais: histórias de comunidades
recontadas a partir do uso da realidade
aumentada
O evento apresentou pesquisa pioneira
da Universidade de Brighton sobre como
comunidades locais podem se conectar
significativamente ao patrimônio cultural por
meio de experiências criativas e digitais.
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Em especial, foram expostos os resultados do
projeto desenvolvido nas cidades de Brighton
e Hove, no Reino Unido, fomentando a troca de
conhecimentos e expertises com a comunidade
acadêmica, pesquisadores, gestores e o
público brasileiro. A iniciativa propôs o
conceito de mapas de realidade aumentada
(AR), constituídos por mapas físicos com cenas
3D digitais, entregues por meio da tecnologia
da Web imersiva. A abordagem foi testada
com 32 crianças de escolas primárias, a fim de
entender sua adequação ao envolvimento da
comunidade.

O evento contou com a participação
de acadêmicos da FGV, bem como de
interlocutores dos times. Os profissionais
apresentaram a experiência de organização
arquivística – preservação, difusão e produção
do conhecimento – de seus respectivos
centros de memória. Ao final do debate, a
Coordenação de Documentação do FGV
CPDOC levou o público a uma visita técnica à
Casa Acervo CPDOC.

Os Centros de Memória do futebol carioca

Realizado em outubro de 2019, o evento
discutiu se as plataformas de compartilhamento
de vídeo dão voz a grupos vulneráveis.
Para tanto, foram selecionados canais brasileiros
que têm como objetivo abrir espaço para
setores historicamente discriminados da
sociedade, a partir do recorte de gênero, raça,
sexualidade, deficiência e gordofobia. Durante
o encontro, foram apresentados os principais
resultados do projeto Convergindo Vozes

O Laboratório de Estudos do Esporte e a
Coordenação de Documentação da Escola
de Ciências Sociais FGV CPDOC receberam
representantes dos quatro clubes de futebol
mais importantes do Rio de Janeiro –
Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco –
para um debate sobre os potenciais e limites
na organização de seus acervos históricos.

Convergindo Vozes Dissonantes: desafios
à diversidade na Internet

Fundação Getulio Vargas

99

Dissonantes, coordenado pelo Centro de
Ensino e Pesquisa em Inovação (FGV-CEPI).
I Encontro de Gestão e Preservação de Dados
de Pesquisa em Humanidades
A Fundação Getulio Vargas, o Arquivo Nacional
e o Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (IBICT) realizaram o I
Encontro de Gestão e Preservação de Dados de
Pesquisa em Humanidades. O evento fomentou
a troca de informações e experiências entre os
atores que lidam com dados de pesquisa em
ciências humanas e sociais e propôs uma rede
de gestão e preservação nesse campo.
Diálogo Brasil–Estados Unidos: Definindo
uma Nova Parceria
O ano de 2019 marcou um forte estreitamento
na atuação internacional e na colaboração
entre o Brasil e os Estados Unidos. Para a
sociedade brasileira, pensar o papel do país,
seu interesse estratégico e a agenda que
pode adotar nos próximos anos, no contexto
da parceria com os EUA, ganhou, assim,
renovada importância. Com esse objetivo
em mente, a FGV e o Instituto de Relações
Internacionais e Comércio Exterior (IRICE)
organizaram a Conferência “Diálogo Brasil–
EUA: definindo uma nova parceria”. O evento
reuniu formuladores de políticas, governos,
profissionais e acadêmicos envolvidos em
discussões de relações internacionais e de
comércio.
Reforma da Previdência e Crescimento
Econômico
Às vésperas da votação do projeto de reforma
da Previdência na Câmara, tema que dominou
a agenda pública em 2019, o seminário, que
teve a participação do secretário de Política
Econômica e de ex-diretores do Banco
Central, buscou, além de discutir e informar
sobre os efeitos da medida, responder a

questões centrais para o futuro do país, tais
como: 1) Quais outras reformas seriam pautadas
em seguida? 2) Haveria possibilidade de
pacificação entre os grupos divergentes no
contexto político brasileiro? 3) Qual a visão dos
investidores estrangeiros sobre o Brasil?
XI Seminário sobre Matriz e Segurança
Energética Brasileira 2019 e Shale Gas
A FGV Energia promoveu o XI Seminário
sobre Matriz e Segurança Energética Brasileira,
trazendo para exposição e debate importantes
interlocutores do cenário energético nacional
e internacional. Durante o evento, governo,
academia, empresas e agentes da sociedade
refletiram sobre os caminhos para os setores
petrolífero e elétrico, à luz da atração de
investimentos para a geração de emprego e
renda. Dada a importância do tema para a
sociedade brasileira, o seminário visou, também,
discutir uma agenda política para o país.
Ainda dentre os diversos eventos no setor de
energia, a Fundação realizou o seminário “O
Shale gas à espreita no Brasil: desmistificando
a exploração dos recursos de baixa
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permeabilidade”, que marcou o lançamento
de um caderno especial da FGV Energia
sobre o tema. A proposta do seminário foi
de apresentar, face às experiências da FGV
e parceiros, como o Brasil pode explorar
seus recursos de hidrocarbonetos de baixa
permeabilidade, de maneira sustentável.
Caminhos de gestão: um debate sobre
o Pacto Federativo
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
do Pacto Federativo se propôs a desvincular
e descentralizar os recursos orçamentários da
União. A FGV reuniu especialistas para discutir
e apresentar à sociedade: 1) Os condicionantes
econômicos, legais e políticos da revisão das
regras orçamentárias atuais; 2) O impacto
tanto nas relações entre Executivo e Legislativo
como na repactuação das atribuições e
recursos a serem compartilhados com estados
e municípios.
O Futuro da Parceria Estratégia Global
China–Brasil
A Fundação Getulio Vargas tem como
prioridade levar à sociedade brasileira, das

esferas empresariais, públicas e acadêmicas ao
terceiro setor, insumos para atuar diante das
complexas relações econômicas, políticas e
sociais que marcam a esfera internacional, nos
dias de hoje. Dentro desse panorama, a China,
o maior parceiro comercial brasileiro e um
ator que ganha cada vez mais protagonismo
globalmente, é essencial. Além de eventos
voltados especificamente para autoridades e
especialistas de ambos os países, bem como
dos BRICS (a exemplo do III Seminário de
Governança dos BRICS – 2019, que discutiu
o tema da Governança Inovadora com mais
de 200 representantes dos países membros),
a FGV realizou seminários abertos ao grande
público, entre eles “O Futuro da parceria
Estratégia Global China–Brasil”.
O evento, que contou com a participação de
analistas, empresários e autoridades brasileiras
e chinesas, visou aprofundar o conhecimento
da sociedade sobre o tema e a compreensão
mútua entre os países, bem como
compartilhar experiências de governança
e de desenvolvimento e impulsionar os
intercâmbios econômico, comercial e cultural,
a fim de promover a Parceria Estratégica
Global China–Brasil.

Literatura, história e ciência a baixo custo

A

Bienal Internacional do Livro do Rio, um
dos maiores eventos literários do país,
contou com a participação da FGV Editora
desde sua primeira edição. Em 2019, foram
disponibilizadas no evento, pelo qual passaram
mais de 600 mil pessoas, todas as principais
obras publicadas pela Instituição, com descontos
de 50% e disponibilização de livros a preços
populares – R$ 10,00.

O sucesso da ação fez com que a iniciativa
fosse repetida, em outubro, na Primavera
Literária do Rio, no Palácio do Catete. Na
ocasião, além da participação de autores da
FGV em mesas de debate, foram levados
cerca de 200 títulos do catálogo, entre
lançamentos e acervo – todos com 50%
de desconto, além de livros selecionados à
venda por R$ 10,00.
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Publicações e mídia: da matriz energética ao
enfrentamento da desigualdade

A

través de suas publicações e da
disponibilização gratuita de dados e
análises, a FGV se posiciona como uma das
principais e mais relevantes produtoras de
conhecimento do Brasil, pautando, de forma
ativa, as discussões de interesse nacional. A
Fundação atua de forma múltipla, levando
à sociedade como um todo, à comunidade
científica e acadêmica, ao setor público e à
iniciativa privada o resultado de pesquisas,
estudos, debates e análises nas mais
diversas esferas, da economia à produção
cultural, empreendedorismo, energia e
desigualdade social.
Somente em 2019, foram mais de 2.200
publicações lançadas pelas escolas da

FGV, entre artigos, produções técnicas, livros
e textos em jornais e revistas, sem contar a
participação de professores em inúmeros
debates públicos através das mídias brasileira
e internacional. A seguir, alguns destaques
do ano:
Estudo mostra perda de poder aquisitivo
do Bolsa Família
O artigo apresenta e detalha,
metodologicamente, um Índice de Preços
ao Consumidor focado nas famílias de baixa
renda, que compreendem, justamente, o grupo
inscrito no Cadastro Único para Programas
Sociais do governo federal, no período de
janeiro de 2009 a dezembro de 2018.

102

Impacto Social 2019

São identificados os alimentos e tarifas
públicas que têm peso no orçamento das
famílias de baixa renda e constata-se que,
na última década, essa faixa conviveu com
uma inflação inferior àquela observada
pelos demais grupos da população. Por fim,
utilizando-se o índice proposto pelo estudo,
calculou-se o reajuste do valor do benefício
básico concedido pelo Programa Bolsa Família,
apresentando uma indicação importante: o
estudo sugere que o benefício perdeu grande
poder aquisitivo ao longo da última década.
O Novo Mercado de Gás Natural:
Opiniões de Especialistas, Perspectivas e
Desafios para o Brasil
As medidas no âmbito do Conselho Nacional
de Política Energética (CNPE), em 2019, se
propuseram a transformar profundamente o
mercado de gás natural brasileiro, intensificando
a desverticalização na cadeia de produção e

abrindo as condições para o acesso a toda a
infraestrutura essencial do setor.
Uma transformação dessa dimensão implica
na readequação dos principais atores do
mercado, bem como em novos cenários para
investidores e, ainda mais importante, para o
consumidor. De modo a alimentar o debate
científico, a disseminação do conhecimento e
contribuir para o desenvolvimento da política
energética nacional, o Caderno Opinião,
publicado pela FGV Energia, expôs e discutiu
as oportunidades e os desafios que perpassam
a abertura do mercado de gás natural no Brasil.
A publicação levou ao público um amplo
debate, com alguns dos maiores especialistas
no tema no Brasil, constituindo-se em um
material de peso para orientar a tomada
de decisões do setor público e da iniciativa
privada, bem como em uma fonte estratégica
de informações para a mídia e a sociedade.

Fundação Getulio Vargas

Conjuntura Econômica: ajuste fiscal,
produtividade e inovação
A revista Conjuntura Econômica, publicada
pelo IBRE, seguindo sua tradição histórica,
buscou em 2019 oferecer ao público
informações com embasamento técnico e
visões plurais de temas estratégicos para o
desenvolvimento nacional, no curto e no longo
prazos. As edições da publicação discutiram
ao longo do ano, por exemplo:
» A questão fiscal (janeiro)
Foram avaliados dois episódios de ajustes
fiscais drásticos e de grande dimensão,
comparáveis ao que o país vivencia: o da
Argentina desde 2015; e o do próprio Brasil,
em 1998/1999.
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Os episódios revelam um padrão
semelhante: gastos previdenciários e sociais
incompressíveis e ajustamento via alternativas
como corte de investimentos, alguma
compressão de custeio e salários e aumentos
de tributos.
» Produtividade (maio)
A produtividade do trabalho no Brasil, por
hora trabalhada, cresceu em média apenas
0,4% ao ano entre 1982 e 2018. Esse ritmo
é extremamente lento para um país em
desenvolvimento. Entender, diagnosticar
e propor soluções para o problema é,
portanto, ponto crucial para a agenda
econômica nacional. Por essa razão, o tema
se transformou em um dos principais alvos de
pesquisa e discussão para a FGV.
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» Inovação (junho)
Para manter uma economia competitiva, a
inovação é um dos principais pilares. Mas, no caso
brasileiro, esse cenário ainda parece longínquo.
No ranking de Competitividade Global 2018*,
elaborado anualmente pelo Fórum Econômico
Mundial, com 140 países, o Brasil está em 72º na
posição geral, atrás de economias como Chile,
México, Colômbia, Rússia e Índia. Somos o 14º país
em qualidade das instituições de pesquisa e o 23º
na publicação de artigos científicos. Em pedidos
de patentes caímos para a posição 54º. Mas
quais os caminhos para reverter esse cenário?
*À época da publicação do artigo, ainda não
havia sido lançada a versão 2019 do ranking.
A Escalada da Desigualdade – Qual foi o
Impacto da Crise sobre Distribuição de Renda
e Pobreza?
O trabalho avaliou as mudanças na
desigualdade nos últimos sete anos, suas

relações com o crescimento, alguns de seus
determinantes próximos e consequências
conjuntas sobre bem-estar social e pobreza.
Disponibilizado ao grande público através do
FGV Social, gerou forte repercussão interna
e externa, tendo seus resultados abordados
e disseminados por quase uma centena de
veículos internacionais incluindo New York
Times, The Washington Post e Miami Herald
entre outros.
A primeira infância na cidade de
São Paulo: políticas públicas em áreas
vulneráveis
O artigo discute os desafios na
implementação da política municipal
conhecida como “São Paulo Carinhosa”
para o desenvolvimento integral da primeira
infância na capital paulista. Para tanto,
avalia os resultados da aplicação do projeto
em uma região vulnerável e central do
município, o Glicério, combinando estratégias
metodológicas qualitativas e quantitativas.
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Indicadores que balizam a economia nacional

C

riado em 1951, o Instituto Brasileiro de
Economia (IBRE) foi e é uma instituição
pioneira na geração de pesquisas, análises
e indicadores sobre a economia brasileira.
Ao longo de sua história, teve sob sua
responsabilidade a geração de indicadores
econômicos oficiais em setores estratégicos
para o interesse nacional, público e privado.
Atualmente, o IBRE dá continuidade à sua
missão, com o contínuo desenvolvimento e
disponibilização pública, gratuitamente, de
índices que balizam a economia e a atuação
de agentes econômicos nacionais, bem como
a vida de milhões de brasileiros, orientando
do reajuste dos aluguéis aos investimentos
em áreas que vão dos serviços à indústria.
A seguir, um mapeamento parcial dos

indicadores produzidos de forma permanente
pelo Instituto.
Índice de Preços ao Consumidor (IPC)
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC)
mede
a variação de preços de um conjunto fixo de
bens e serviços componentes de despesas
habituais de famílias com nível de renda
situado entre 1 e 33 salários mínimos mensais.
Índice de Preços ao Consumidor – Semanal
(IPC-S)
Integra o sistema de índices de preços ao
consumidor da FGV, que inclui: IPC-DI, IPC-M,
IPC-10, IPC-3i e IPC-C1, e teve início em 2003.
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O intervalo entre o fim da coleta e sua
divulgação é de um dia, sendo um dos mais
curtos, inclusive para padrões internacionais.
Índice de Preços ao Consumidor Classe 1
(IPC-C1)
A inflação não é a mesma para todas as
famílias. As de menor renda dedicam parcelas
maiores de seus gastos à alimentação,
enquanto as que se situam em estratos
superiores despendem frações elevadas de
seus orçamentos com educação, saúde e lazer.
Com base nos resultados apurados por este
tipo de levantamento é possível segmentar o
cálculo da inflação.
Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA)
Registra variações mensais de preços de
produtos agropecuários e industriais nas
transações interempresariais, isto é, nos

estágios de comercialização anteriores ao
consumo final.
Índice Nacional de Custo da Construção
(INCC)
Foi divulgado pela primeira vez em 1950, mas
sua série histórica retroage a janeiro de 1944 – o
primeiro índice oficial de custo da construção civil
no país. Atualmente a coleta é feita em 7 capitais
(São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília). O índice
é divulgado nas versões 10, M e DI.
Índice Geral do Mercado Imobiliário (IGMI-C)
O IGMI-C, lançado em 2011, é um índice de
rentabilidade do mercado brasileiro de imóveis
comerciais, cujo objetivo é retratar da forma
mais abrangente possível a evolução da
valorização dos preços e dos rendimentos do
segmento em todo o Brasil.

Fundação Getulio Vargas

107

Sondagem Econômica da América Latina
(Índice de Confiança da América Latina)

Sondagem do Consumidor – Índice de
Confiança do Consumidor (ICC)

A pesquisa, trimestral, foi criada em 2007
e é aplicada com a mesma metodologia,
simultaneamente, em todos os países da
América Latina, o que permite a construção
de um ágil e abrangente retrato da situação
econômica e dos blocos econômicos
regionais.

A Sondagem de Expectativas do Consumidor
é uma pesquisa mensal que procura captar
o sentimento do consumidor em relação à
situação geral da economia e de suas
finanças pessoais. A coleta de dados envolve
uma rede de mais de dois mil informantes
em sete das principais capitais brasileiras –
Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife,
Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. A
margem de erro é de 2,2% e a confiabilidade
probabilística, 95%.

Sondagem do Comércio
A Sondagem do Comércio traz,
mensalmente, informações que permitem o
acompanhamento completo da situação atual
e a antecipação de tendências econômicas
para o setor. Criada em consonância com as
melhores práticas internacionais, a pesquisa
teve início em março de 2010.
Sondagem da Construção
Também mensal, a Sondagem da Construção
tem como um de seus principais atributos a
rapidez com que é produzida e divulgada,
tornando-se uma ferramenta essencial à
análise de conjuntura e à tomada de decisão,
nos âmbitos público e privado, tanto por
agentes do setor como pela sociedade como
um todo.
Sondagem de Serviços
A Sondagem do Setor de Serviços, cuja
série histórica teve início em 2008, foi a
primeira pesquisa conjuntural de âmbito
nacional a levantar de forma sistemática
informações sobre o segmento, que responde
por mais de 63% do PIB nacional (dado de
2016). O conjunto de resultados, gerados
mensalmente, informa sobre as tendências de
curto prazo e o quadro geral das empresas,
apresentando indicadores relevantes para a
tomada de decisão empresarial e de política
econômica.

Sondagem da Indústria de Transformação
A Sondagem da Indústria de Transformação,
criada em 2001, é um levantamento estatístico
que produz um mapeamento preciso sobre as
expectativas e prognósticos do setor. Assim
como ocorre com os demais levantamentos
setoriais da FGV, é ferramenta importante na
formulação de políticas públicas, bem como
para a iniciativa privada.
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Sondagem de Inovação

Índice de Confiança Empresarial (ICE)

A Sondagem de Inovação é uma estatística
trimestral produzida pela Agência Brasileira
de Desenvolvimento Industrial (ABDI) em
parceria com a Fundação Getulio Vargas
(FGV), visando o monitoramento sistemático
da inovação tecnológica pelas empresas
industriais brasileiras, contribuindo com
informações relevantes para uso no âmbito
privado, em ambiente acadêmico e para a
formulação de propostas de políticas públicas.

O Índice de Confiança Empresarial (ICE)
agrega os dados das sondagens da Indústria
de Transformação, Serviços, Comércio e
Construção. Os segmentos cobertos pelas
pesquisas representam mais de 50% da
economia nacional. O ICE foi lançado no dia
31 de maio de 2017.

Indicador de Expectativa de Inflação dos
Consumidores
O Indicador de Expectativa de Inflação dos
Consumidores foi lançado em junho de 2014.
Traz informações de grande relevância
para o entendimento do processo inflacionário.

Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp)
O Indicador Antecedente de Emprego
(IAEmp), criado em 2008, tem por objetivo
antecipar os principais movimentos do
mercado de trabalho no Brasil, mensalmente,
com base em dados extraídos nas
Sondagens Empresariais e de Expectativas
do Consumidor produzidas pelo próprio
FGV/IBRE.

Fundação Getulio Vargas

Indicador Antecedente Composto da
Economia (IACE) e Indicador Coincidente
Composto da Economia (ICCE)
Produzido em parceria com o The Conference
Board (TCB), o IACE é um indicador mensal
que visa antecipar a direção da economia
brasileira no curto prazo. Permite uma
comparação direta dos ciclos econômicos do
Brasil com os de outros 11 países e regiões já
cobertos pelo TCB: China, Estados Unidos,
Zona do Euro, Austrália, França, Alemanha,
Japão, México, Coreia do Sul, Espanha e Reino
Unido. Complementar ao IACE, a FGV IBRE e o
The Conference Board coordenam o Indicador
Coincidente Composto da Economia (ICCE),
que mede as condições econômicas atuais e a
intensidade da atividade econômica.
Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br)
O Índice de Incerteza da Economia – Brasil
(IIE-Br), criado em 2018, busca mensurar a
incerteza da economia brasileira a partir de
informações coletadas dos principais jornais
do país, do Índice Ibovespa e das expectativas
do mercado financeiro acerca de variáveis
macroeconômicas.

Monitor do PIB
O Monitor do PIB/FGV estima mensalmente
o Produto Interno Bruto brasileiro, tendo
como base a mesma metodologia das
Contas Nacionais do IBGE. Sua série
inicia-se em 2000 e incorpora todas
as informações disponíveis das Contas
Nacionais (Tabelas de Recursos e Usos, até
o último ano de divulgação) bem como
as informações das Contas Nacionais
Trimestrais (CNT/IBGE), até o último
trimestre divulgado.
Indicador de Comércio Exterior (ICOMEX)
O indicador mensal de Comércio Exterior
divulga resultados de um conjunto
de indicadores da balança comercial
desenvolvidos no âmbito do IBRE de
maneira a disponibilizar uma ampla
cobertura do setor externo. A série
histórica tem início em janeiro de 1998, e
está disponível de forma desagregada em:
produtos da agropecuária, produtos da
indústria extrativa mineral, e por produtos
da indústria de transformação classificados
por categoria de uso.
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Aplicação
Para a FGV, a pesquisa científica precisa ser o norte de uma visão
de país, comprometida com o desenvolvimento, a transparência,
o dinamismo econômico, a tecnologia, a sustentabilidade e a
qualidade de vida da população.

A

tingir esse objetivo passa,
obrigatoriamente, por investir na
transformação sistemática do
conhecimento teórico, independente, em
aplicações diretas para a sociedade.
A Fundação trabalha, ano a ano, para que
toda a ciência produzida no âmbito da
Instituição tenha condições, em termos
de apoio acadêmico e financiamento
próprio, bem como de parcerias com os
setores público e privado, para se reverter
em benefícios para os brasileiros, em
esferas que vão da cultura e das reformas

institucionais à saúde, à moradia e ao
enfrentamento das desigualdades sociais.
Com isso contribui para gerar entregas de
alto nível para o cidadão, constituindo um
arcabouço de diagnóstico, planejamento e
execução que busca alçar o Brasil ao que se
faz de mais atual e bem-sucedido no mundo.
A seguir, uma seleção dos projetos de
pesquisa financiados em 2019 e que já
apresentam resultados para a sociedade,
dentre as centenas geradas pela Fundação
no período e que ainda se desdobrarão em
inúmeras aplicações.
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Obras de arte 3D: a nova fronteira
da preservação cultural

A

tecnologia de mapeamento 3D oferece
oportunidades inéditas e transformadoras
para a ampliação do acesso, estudo e
preservação do patrimônio cultural brasileiro.
Objetivos e Metodologia
» Realizar uma análise técnica sobre as
potencialidades e impactos da construção
de um acervo 3D de obras de arte nacionais
através de pesquisas tecnológicas,
documentais, históricas e jurídicas.
» Digitalizar um conjunto de obras préselecionadas, com ferramentas próprias.

Resultados e Aplicação
» Foi desenvolvido um aplicativo piloto de
realidade aumentada, utilizado com sucesso
no mapeamento 3D do patrimônio público
do Rio de Janeiro e que mostrou grande
viabilidade para ser aprimorado como
produto.
» Elaborou-se um estudo da categoria de
patrimônio digital, a partir de uma avaliação
de como órgãos internacionais e nacionais,
entre eles a Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco) e o Instituto do Patrimônio

Fundação Getulio Vargas

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),
tratam o tema, bem como das mais recentes
iniciativas na área.
» A equipe do projeto liderou um movimento
para estabelecer sinergia entre as principais
instituições de pesquisa, acervos e museus
nacionais, de modo a potencializar o uso
de tecnologias compartilhadas por essas

113

instituições. Cabe ressaltar a parceria que está
sendo estabelecida entre a FGV e o Museu
Nacional/UFRJ, mas também com o Museu
Histórico Nacional (MHN), o Centro Nacional de
Folclore e Cultura Popular/IPHAN, o Instituto
Moreira Salles (IMS), o Instituto de Tecnologia e
Sociedade (ITS), Museu do Amanhã, Oi Futuro,
University of Brighton (Reino Unido), entre
outras.

Consequências econômicas do atraso educacional:
diagnóstico e oportunidades

O

déﬁcit histórico na educação brasileira
é um entrave para que o país faça
a transição de uma economia de renda
média para uma economia de alta renda e
eleve a produtividade no setor de serviços.
Este projeto avalia como estaria o país
hoje caso tivéssemos, como sociedade,
adotado uma estratégia econômica mais
intensiva de investimento em capital
humano, e não físico.
Objetivos e Metodologia
» Estimar qual seriam as trajetórias de
crescimento populacional, do Produto
Interno Bruto (PIB) per capita e do nível
de escolaridade, entre outras variáveis
macroeconômicas, em consequência do
aumento do investimento em educação.
Foram testadas três hipóteses de gasto
público alternativo – aumento de 1%, 2% e
4% do PIB – direcionado ao nível primário,
durante o período de 1933 a 1985, com
uma avaliação do efeito que teriam em
2004.

Resultados e Aplicação
» Ampliar os gastos com educação primária
pública em 1% do Produto Interno Bruto a cada
ano levou a estimativa do PIB per capita para
até 26% acima do nível observado em 1985
e reduziu o tamanho estimado da população
em 14%. Já acrescer os gastos educacionais
em 2% do PIB aumentou a renda per capita
em quase 32% e reduziu a população em 19%.
Considerando a política de recuperação de
reprovados, os resultados estimados para o
crescimento do PIB per capita saltariam para
42%, 78% e 101%, respectivamente. Portanto, o
investimento em educação mostrou-se muito
eficaz e com efeitos crescentes.
» A pesquisa revela que tão ou mais importante
do que aumentar o investimento em educação
é garantir efetivamente a aprendizagem.
Recuperar os alunos repetentes é aumentar a
eficiência do gasto público no setor. Antes de
investir em novas infraestruturas e em níveis
educacionais superiores, deve-se extrair o
máximo dos níveis iniciais, quando o custo por
aluno é menor e o retorno em produtividade,
maior.
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As agências reguladoras: em busca do equilíbrio

A

s quatro agências reguladoras federais
(Agência Nacional do Petróleo – ANP,
Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL, Agência Nacional de Transportes
Terrestres – ANTT e Agência Nacional de
Saúde Suplementar – ANS) apresentam,
em suas diretorias colegiadas, diferentes
combinações de expertises, provenientes
do mercado, da indústria regulada estatal,
do setor público federal e da esfera política.
A variação nesse equilíbrio, ao longo das
últimas décadas, deu origem a diferentes
padrões de atuação.
Objetivos e Metodologia
» Identiﬁcar as características e a oscilação
dessas linhas decisórias através de análise
intensiva, com técnicas de machine learning,
de notícias da imprensa publicadas nos

websites institucionais dessas entidades, no
período de 2002 a 2017.
Resultados e Aplicação
» A pesquisa indica que a experiência no setor
privado ou na indústria regulada fortalece a
lógica regulatória, enquanto a preponderância
da vivência político-partidária a enfraquece.
Contudo, nenhum desses perfis, de maneira
isolada, define o bom desempenho das
decisões. Há indícios de que as combinações
plurais, que englobem todas as expertises, do
mercado à política, favorecem não somente
uma maior consistência na atuação das
agências como, também, maior proteção
contra interferências externas.
Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ)
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Políticas públicas de habitação social: o Brasil
e os modelos internacionais

P

rogramas habitacionais voltados
para a população de baixa renda,
tradicionalmente, são pautados pelo
binômio maior quantidade e menor preço,
o que leva à construção de unidades de
forma massificada nas periferias urbanas,
onde os terrenos são mais baratos. Essa
lógica produz impactos diretos na forma de
ocupação das grandes cidades.
Objetivos e Metodologia
» Investigar o impacto do Programa Minha
Casa Minha Vida (PMCMV) – utilizado
como parâmetro de análise para as
políticas habitacionais no país ao longo do
século XXI – na estrutura das metrópoles
brasileiras, comparando-o com outras
experiências internacionais. Ao mesmo
tempo, avaliar se houve ganhos na
qualidade de vida dos beneﬁciários após a
mudança para um conjunto ﬁnanciado pelo
programa.
» O estudo abrangeu 20 regiões
metropolitanas: Belém, Belo Horizonte,
Brasília, Campinas, Cuiabá, Curitiba,
Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Manaus,
Palmas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife,
Salvador, Santos, São Luís, São Paulo,
Teresina e Vitória.
Resultados e Aplicação
» O PMCMV consome o solo de maneira
intensa e tende a gerar um maior
espraiamento das regiões metropolitanas
analisadas, com a subutilização dos espaços

centrais e a ampliação da ocupação
periférica. Paralelamente, quanto mais
massificada é a construção, pior é a oferta
de serviços de utilidade pública.
» Como o PMCMV não está cumprindo
o objetivo prioritário de um programa
habitacional – melhorar a qualidade da
habitação para os mais pobres –, acaba se
constituindo em um projeto de distribuição
de renda. Nesse sentido, uma ação direta
tenderia a ser mais eficaz.
» É necessário formular um programa
que incorpore os elementos fundiário e
urbanístico em seu planejamento. Haveria,
assim, uma redução no volume de unidades
para garantir a melhor qualidade da
habitação – e consequentemente de vida –,
bem como mitigar os impactos negativos
na ocupação e crescimento das cidades.
Como parte desse processo, o estudo
constata a importância de se oferecer às
famílias maior poder de decisão, ampliando
ao máximo o grau de informação
disponibilizada.
» Na comparação com programas
semelhantes de outros países, o exemplo
mexicano parece ser consideravelmente
pior do que o brasileiro, e os modelos
massivos no Chile e na Colômbia também
não são animadores. Em ambos os países
há alguns programas menores mais
promissores, porém, há dúvida sobre a
possibilidade de escalonar tais experiências.
Apoio: Instituto Escolha
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Criptografia e Direito: entre o público e o privado

A

utilização de técnicas de criptograﬁa e
de transmissão de informações para ﬁns
privados – comunicação e armazenamento
online – tem gerado fortes controvérsias no
campo jurídico, internacionalmente.
No centro desse debate estão os pedidos
de obtenção de dados por autoridades em
investigações criminais, processo que enseja,
em diversos países, respostas legislativas
para o tema.

Objetivos e Metodologia
» Mapear e compreender as tendências
mais atuais, globalmente, em termos de
regulação, de modo a estabelecer um
diagnóstico qualificado sobre as vantagens
e desvantagens dos diferentes modelos,
acessível a especialistas e ao grande público.
» A partir daí, detectar os possíveis impactos
de uma eventual regulação brasileira, de
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modo a situar o país como protagonista em
um debate estratégico, globalmente, para
a segurança jurídica e o desenvolvimento
econômico.
Resultados e Aplicações
» Para tornar acessíveis os resultados de
pesquisa, foi desenvolvida uma wiki –
Cryptopédia (http://www.fgv.br/direitosp/
cryptomap/criptopedia.html), dedicada
exclusivamente à publicação de “pílulas
descritivas” (documentos curtos, mas com
detalhadas referências sobre a regulação
já existente nos países e movimentações
recentes sobre o tema), e um mapa
interativo, o CryptoMap (http://www.fgv.br/
direitosp/cryptomap/), no qual, de forma
intuitiva, os usuários podem visualizar os
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países estudados, de acordo com o modelo
regulatório por eles adotado.
» O descompasso constatado no debate
sobre a regulação da criptografia entre o
Brasil e países nos quais o tema apresentou
avanços mais intensivos nos últimos anos,
como os Estados Unidos, não só afeta
o Judiciário brasileiro como também
tem reflexos na produção legislativa do
país. É essencial, por exemplo, que se
encontre uma solução para a incapacidade
técnica de fornecimento de dados pelos
provedores. Deve-se priorizar a superação
desse gargalo o quanto antes, permitindo
que o debate brasileiro prossiga de forma
qualificada e atualizada.
Apoio: Facebook

Homicídios e maioridade penal: uma abordagem científica

N

o Brasil, a maioridade penal determina
uma curva ascendente, identificável, no
grau de punibilidade aplicado ao indivíduo.
Avaliar cientificamente os impactos desse
recorte abre espaço para um olhar estratégico
sobre as causas e formas de se enfrentar a
alta incidência de mortes violentas no país.
Objetivos e Metodologia
» O ponto de partida teórico do estudo é
que punições mais pesadas, ao reduzirem os
benefícios líquidos da participação em crimes,
devem desincentivar o envolvimento em
delitos e ações criminosas.

O panorama abrange 118 delegacias de
polícia, cobrindo um território que abrigava,
de acordo com o censo demográfico, 74,5%
da população fluminense. Entretanto, utilizar
dados auferidos a partir de registros criminais
acarreta um viés potencial de subnotificação
que compromete qualquer estimativa com
base na idade. De forma a contornar esse
problema, foi proposta uma segunda – e
inovadora – referência: a propensão a ser
vítima de um homicídio, de acordo com a
faixa etária do indivíduo. Para tanto, são
utilizados registros nacionais de óbitos de
1996 a 2013.
Resultados e Aplicação

» Foram coletados números – de acesso
restrito – das prisões registradas pela polícia
no estado do Rio de Janeiro, de 2010 a 2014.

» A análise de todas as mortes de homens no
Brasil entre 1996 e 2013 na quase totalidade
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das regiões metropolitanas e capitais de
estados não indica a ocorrência de um
número menor de homicídios logo após os 18
anos. Também não foi encontrada nenhuma
mudança discernível na densidade de mortes
violentas nesse recorte.
» Foi confirmado o viés de subnotificação ao
se utilizar como fonte de análise os registros
de detenção da polícia.
» Para além das políticas baseadas em
punições, é preciso ampliar o debate e a
formulação de medidas focadas em aumentar
os benefícios do não envolvimento criminal,
que se mostram igualmente importantes

nos cálculos científicos ao aumentarem
os incentivos para que os indivíduos se
mantenham longe do crime – tais como
programas de educação e inclusão social e
no mercado de trabalho.
» A abordagem adotada, inédita para
países em desenvolvimento, complementa
pesquisas anteriores sugerindo o uso de
uma nova medida para o envolvimento
criminal: o número de mortes violentas por
idade e sua eventual mudança de frequência
aos 18 anos de idade.
Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Os programas de transferência de renda:
educação e mercado de trabalho

O

projeto busca mapear os mecanismos
associados: 1) À transmissão da
pobreza através de diferentes gerações; 2) À
emancipação dos beneﬁciados de programas
de transferência de renda.

impacto nos resultados iniciais do mercado de
trabalho formal; 3) A probabilidade de que um
indivíduo na condição de dependente passe a
ser a pessoa de referência (ou titular) de uma
família beneficiada pelo programa, no futuro.

Objetivos e Metodologia

Resultados e Aplicação

» Investigar o impacto potencial da extensão
dos benefícios do Programa Bolsa Família (PBF)
por um ano em relação a fatores educacionais,
profissionais e de autossuficiência econômica.

» Os efeitos na presença escolar, de acordo
com os resultados preliminares, são pequenos,
embora positivos: redução em 2,6% na
probabilidade de não estar matriculado
na escola. Mas não foi detectado nenhum
impacto significativo no nível educacional dos
beneficiados.

» A pesquisa acompanhou 8 grupos de
beneficiados, definidos de acordo com o
período de nascimento entre 1989 e 1997,
usando dados do Cadastro Único, juntamente
com as folhas de pagamento do PBF, para
entender: 1) Se um ano a mais de exposição
ao programa incentiva os destinatários a
frequentar a escola; 2) Se esse processo gera

» Os dados indicam que uma maior exposição
ao programa está associada a menor
participação e menores ganhos no mercado de
trabalho formal. No entanto, esse efeito não é
persistente e se torna positivo cinco anos após
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a saída do PBF. Quando dividimos os resultados
por gênero, vemos ainda que o impacto se
concentra nos homens. Devido à falta de
informações disponíveis, não foi possível
rastrear indivíduos no setor informal.
» Quanto à persistência da pobreza entre
gerações, não foi encontrado nenhum efeito
relevante de que o ano adicional de exposição
aumente a probabilidade de que o beneficiário
venha a depender do programa em anos
posteriores.

» O cruzamento de diversos tipos de dados –
administrativos, educacionais e de mercado
de trabalho – representa uma iniciativa
pioneira, que deve se tornar referência para
a avaliação de políticas públicas no Brasil.
A análise quantitativa e qualitativa dos
resultados provenientes do estudo contribui
para aperfeiçoar a gestão da intervenção
governamental, bem como as ações
voltadas para a população em situação de
vulnerabilidade social em todo o território
nacional.
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Atenção básica de saúde: indicadores
municipais e políticas públicas

A

atenção básica de saúde,
particularmente em regiões do país
com deficiências na oferta de médicos, é
um desafio histórico no Brasil. Avaliar – pela
primeira vez – os resultados do Programa
Mais Médicos (PMM) no setor oferece
uma oportunidade estratégica para o
planejamento futuro de políticas públicas.

Objetivos e Metodologia
» Com dados que abarcam o período entre
2008 e 2016, investigar empiricamente se
houve mudança na oferta de médicos e quais
os efeitos nas Unidades Básicas de Saúde do
PMM, criado em 2013. Para tanto foi mapeada
e analisada a quantidade geral de consultas
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realizadas tanto por médicos (cubanos
e não cubanos) quanto por profissionais
de saúde da família, fisioterapeutas,
enfermeiros e assistentes sociais, entre
outros.
Resultados e Aplicação
» Os estabelecimentos que aderiram ao
Programa tiveram, em média, 0,3 médico
adicional, um impacto significativo,
considerando a média de 1,8 médico por
Unidade, no período pré-PMM.
» Constatou-se, no entanto, uma grande
redução no número de médicos municipais.
Ou seja, ao mesmo tempo em que entraram
novos médicos do Programa nas unidades,
demitiram-se outros que não eram. Não
fosse esse efeito de substituição, os
resultados obtidos com a implantação do
PMM seriam muito mais positivos.
» O número total de médicos apresentou
um crescimento superior em municípios
mais vulneráveis, e a quantidade de
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médicos que não são do PMM caiu nos
menos vulneráveis.
» De maneira geral, unidades que receberam
médicos do PMM apresentaram aumento na
proporção de atendimentos. Já no que se
refere à produção de consultas e exames,
não se pode afirmar que tenha havido um
ganho linear de produtividade. Médicos do
PMM fazem mais consultas básicas e de prénatal, pedem mais exames de hemoglobina
e exigem mais de outras especialidades
(consultas feitas por não médicos), enquanto
realizam menos consultas de emergência.
Médicos que não são do PMM pedem mais
exames de eletrocardiograma.
» De forma geral, cubanos são mais efetivos
que não cubanos em termos de consultas
de emergência e de pedido de exames
(hemoglobina e eletrocardiograma). Por
outro lado, são menos efetivos em consultas
básicas e de pré-natal.
Apoio: Ministério da Saúde e Hospital
Samaritano

A questão fiscal e a política monetária: um novo modelo

A

questão fiscal impacta a atuação
da autoridade monetária e,
consequentemente, sua eficácia. O
entendimento dessa interação é fundamental
para descrever os riscos e limites na condução
da política monetária brasileira.

de dívida soberana X A definição de taxas de
juros nominais mais elevadas; 2) A tentação de
utilizar a inflação para reduzir a dívida pública
X O benefício a longo prazo de respeitar metas.

Objetivos e Metodologia

» Um nível elevado de dívida pública abre
as portas para expectativas adversas,
pressionando as taxas de juros nominais e
levando ao descumprimento da meta de
inﬂação.

» É construída uma estrutura que incorpora
dois “dilemas”: 1) O incentivo de curto prazo
para levantar dinheiro por meio da emissão

Resultados e Aplicação
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» Os modelos já desenvolvidos para
estudar a interação entre o aspecto fiscal
e o monetário da economia são úteis
para analisar os casos extremos: 1) De
dominância fiscal, em que o Banco Central
perde sua função de coordenação de
expectativas de inflação e 2) Ortodoxos,
em que são desprezados os limites
impostos pela política fiscal à política
monetária. Mas pouco dizem sobre como a
economia se comporta em casos de “quase

dominância fiscal”, quando a autoridade
monetária ainda tem capacidade, mesmo
que limitada, de coordenar as expectativas
de inflação.
O modelo desenvolvido nesse projeto
permitirá um melhor planejamento por
parte do Banco Central. A sociedade civil
também será beneficiada, ao ter um novo
parâmetro pelo qual poderá analisar a
condução da política monetária.

A fragmentação político-partidária brasileira

O

número de partidos brasileiros
é extremamente grande e está
em constante expansão. Mas essa
fragmentação representa, efetivamente,
uma diversidade de posições políticas,
econômicas e legislativas?
Objetivos e Metodologia
» Para avaliar se há multidimensionalidade
no espaço político brasileiro que
corresponda à quantidade de partidos,
foram utilizados dados da Pesquisa
Legislativa Brasileira (PLB), que é realizada
com congressistas brasileiros desde 1990,
e se encontra atualmente na sua oitava
rodada.
» Analisaram-se, em particular, as respostas
dadas em duas rodadas (2013 e 2017),
agrupadas em cinco grandes temas:
“tradicionais” (que abordam o grau de
intervenção do Estado na economia),
“liberalismo clássico” (esforço, competição,
meritocracia e empreendedorismo), “novos
temas” (aborto, casamento gay e ação
afirmativa baseada em raça); “temas fiscais”
(preferências sobre gastos e tributação

em cinco áreas de política); e “questões
internacionais” (itens como o papel do
BNDES no apoio a empresas brasileiras no
exterior e opinião sobre tratados de proteção
ao investimento estrangeiro).
» Já as estimativas das posições ideológicas
foram obtidas pelas respostas que localizam
todos os principais partidos do sistema
político em uma escala que varia de
1 (esquerda) a 10 (direita), considerando-se
apenas as 11 legendas que participaram de
todas as oito rodadas da PLB.
Resultados e Aplicações
» A análise indicou que, para classificar os
286 entrevistados do conjunto de dados do
estudo de acordo com os grupos temáticos,
o número ideal de partidos seria dois.
» Os dois partidos resultantes seriam
bastante consistentes em termos de suas
preferências: assegurariam muita separação
nos três primeiros conjuntos de questões –
“tradicionais”, “liberalismo clássico” e “novos
temas” – e um pouco menos em “assuntos
fiscais” e “questões internacionais”.
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» Não há nenhum projeto em qualquer país
em desenvolvimento que abranja um período
tão extenso quanto o coberto pela PLB. A
análise dos dados coletados servirá de base
para a produção de pelo menos dois artigos
acadêmicos. Serão disponibilizados ao público
de forma consolidada com os números
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das sete edições anteriores (disponíveis em
<https://dataverse.harvard.edu/dataverse/bls>)
e servirão de subsídio para inúmeros trabalhos
nacionais e internacionais nas áreas de política,
economia, políticas públicas e campos afins.
Apoio: Universidade de Oxford
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